หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
Thanachart Eastspring Fixed Income 2Y1M Fund
(Not for Retail Investors)
(T-ES-Fix2Y1MAI)

ระดับความเสีย่ ง : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่า่ (4)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ่ากัด
เลขที่ 944 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ห้อง 902-908 ชั้น 9 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
944 Mitrtown Office Tower, Units 902-908, 9th floor, Rama 4 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330, THAILAND
Tel: (662) 126-8399 Fax: (662)217-5281 https://www.thanachartfundeastspring.com

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

1







กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย อาจลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศบางส่วนไม่เกิน
ร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนดังกล่าวไม่ได้เป็นกองทุนที่คุ้มครองเงินต้น และมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากร ความเสี่ยงด้านการเมืองในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ความเสี่ยงในการบังคับใช้
ข้อก่าหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้า-ออกของเงินลงทุน หรือกฎหมายหรือข้อก่าหนดอื่นๆ ผลกระทบจาก
ภาวะเงินฝืดหรือเงินเฟ้อ รวมถึงความจ่ากัดของความคุ้มครองจากกฎหมายที่มีต่อกองทุน เป็นต้น
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย อาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงมี
ความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศ อาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ท่าให้กองทุนไม่สามารถน่าเงินกลับ
เข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่ก่าหนด
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย จะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจะป้องกัน
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจ่านวนส่าหรับมูลค่าตราสารหนีต้ ่างประเทศที่กองทุนลงทุน ดังนัน้ จึงอาจมีความเสี่ยงที่
คู่สัญญาธุรกรรมการป้องกันความเสี่ยงอาจจะไม่สามารถปฏิบัตติ ามข้อผูกพันหรือสัญญาดังกล่าวได้



กองทุนอาจจะมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด เกิน 1 ใน 3 ของจ่านวนหน่วยลงทุนทั้งหมด



ประเด็นส่าคัญของกองทุนนี้ที่ผู้สนใจลงทุนต้องรับทราบ
1. กองทุนนี้เป็น “กองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้มีเงินลงทุนสูง ” ไม่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป โดย “ผู้มีเงินลงทุนสูง ”
หมายความว่า ผู้ที่จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในครั้งแรกตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไป ซึ่งพิจารณาตามประกาศ
ส่านักงานคณะกรรมการก่ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ผู้ลงทุนในกองทุนนี้ อาจได้รับการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการให้ค่าแนะน่าการลงทุนแตกต่างจากมาตรฐาน
ที่ก่าหนดส่าหรับลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนทั่วไป










การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริ ง
ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้
ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับช่าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก่าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
เมื่อกองทุนครบก่าหนดอายุกองทุนและด่าเนินการเลิกกองทุน ในการคืนเงินจากการเลิกกองทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น บริษัท
จัดการจะด่าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตใิ ห้กับผู้ถอื หน่วยลงทุนทุกราย โดยบริษัทจัดการจะน่าเงินทั้งหมดที่ได้จาก
การรั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น โดยอั ต โนมั ติ ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น จากกองทุ น นี้ ไ ปลงทุ น ต่ อ ยั ง กองทุ น เปิ ด ธนชาตตลาดเงิ น
(T-MONEY) และถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ด่าเนินการจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และถือว่าไม่ปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียด
โครงการกองทุน เว้นแต่บริ ษัทจัดการจะก่าหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น (กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) เป็น
กองทุนรวมตลาดเงิน ผู้ลงทุนสามารถซื้อ-ขายคืนได้ทุกวันท่าการ)
ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก
ส่านักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุนที่
จัดท่าขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
บริษัท จัดการอาจมีการลงทุ นในหลักทรัพย์เ ดียวกั บหลั กทรัพ ย์ที่ลงทุนเพื่อลูก ค้ า ทั้ งนี้ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ที่ ส่านั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่าหนด
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การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส่านักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึง
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ด่าเนินการตามค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อ หรือสั่งสับเปลี่ยนของบุคคล
ใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ท่าให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือ
ความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและ
ต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มี
ถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึง
ผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึง
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค่าสั่งเกี่ยวกับ
หน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช่าระ/รับช่าระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่
ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด่าเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดังกล่าวตามข้อ 1 – 4
บริษัทอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนก่าหนดและจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัททราบ เพื่อที่บริษัทจะสามารถก่ากับและดูแลการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564
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หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

จัดตั้งและจัดการโดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จากัด

เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป
มูลค่าโครงการ 1,100,000,000 บาท
จ่านวนหน่วย 110,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท

สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ่ากัด
ธนาคารธนชาต จ่ากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จ่ากัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ่ากัด (มหาชน)
(หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564)
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สารบัญ
หน้า
ส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ส่วนข้อมูลโครงการ
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
2. จ่านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ่านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภทและอัตราส่วน
ของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทีจ่ ะลงทุน
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit)

30

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

30
37
37
40
40
41
41
43
43
43
44
50

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
การช่าระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
การเลื่อนก่าหนดการช่าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสัง่
การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
เงื่อนไขและข้อจ่ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน
การจ่ายเงินปันผล
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
วิธีการค่านวณ ก่าหนดเวลาในการค่านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธกี ารด่าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง
ชื่อผู้เกี่ยวข้อง
รอบระยะเวลาบัญชีประจ่าปีของกองทุนรวม
การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
ข้อก่าหนดอื่นๆ
การด่าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด่ารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศก่าหนด
มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมตั ิให้จัดตัง้ กองทุนรวม
เป็นการทัว่ ไป
ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม
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ระดับความเสี่ยง : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่่า (4)
หนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1Mห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
Thanachart Eastspring Fixed Income 2Y1M Fund (Not for Retail Investors) : T-ES-Fix2Y1MAI
“ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 2 ปี 1 เดือนได้
กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อก ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่สง่ ผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว
ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก”
 กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย อาจลงทุนในตราสารหนี้ ต่างประเทศบางส่วนไม่เกินร้อย
ละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนดังกล่าวไม่ได้เป็นกองทุนที่คุ้มครองเงินต้น และมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนในต่างประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมายภาษีอากร ความเสี่ยงด้านการเมืองในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ความเสี่ยงในการบังคับใช้ข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้า-ออกของเงินลงทุน หรือกฎหมายหรือข้อกาหนดอื่นๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือเงินเฟ้อ
รวมถึงความจากัดของความคุ้มครองจากกฎหมายที่มีต่อกองทุน เป็นต้น
 กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย อาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความ
เสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศ อาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงิน กลับเข้ามาใน
ประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กาหนด
 กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย จะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจะป้องกันความ
เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจานวนสาหรับมูลค่าตราสารหนี้ต่างประเทศที่กองทุนลงทุน ดังนั้น จึงอาจมีความเสี่ยงที่คู่สัญญาธุรกรรม
การป้องกันความเสี่ยงอาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันหรือสัญญาดังกล่าวได้
 ประเด็นสาคัญของกองทุนนี้ที่ผู้สนใจลงทุนต้องรับทราบ
1. กองทุนนี้เป็น “กองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้มีเงินลงทุนสูง” ไม่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป โดย “ผู้มีเงินลงทุนสูง” หมายความ
ว่า ผู้ ที่ จ ะลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมในครั้ ง แรกตั้ ง แต่ ห้ า แสนบาทขึ้ น ไป ซึ่ ง พิ จ ารณาตามประกาศสานั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ผู้ลงทุนในกองทุนนี้ อาจได้รับการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการให้คาแนะนาการลงทุนแตกต่างจากมาตรฐานที่
กาหนดสาหรับลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนทั่วไป
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสาร
หนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุน
ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
 เมื่อกองทุนครบกาหนดอายุกองทุนและดาเนินการเลิกกองทุน ในการคืนเงินจากการเลิกกองทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการ
จะดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย โดยบริษัทจัดการจะนาเงินทั้งหมดที่ได้จากการรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ไ ปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) และถือว่า
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ได้รับความเห็นชอบให้ดาเนินการจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และถือว่าไม่ปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน เว้นแต่บริษัท
จัดการจะกาหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น (กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายคืนได้ทุกวันทาการ)
 ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก
สานักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทา
ขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
 บริ ษั ท จั ด การอาจมี ก ารลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ เ ดี ย วกั บ หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ล งทุ น เพื่ อ ลู ก ค้ า ทั้ ง นี้ ต้ อ งเป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดาเนินการตามคาสั่งซื้อหน่ วยลงทุนของผู้สั่งซื้อ หรือสั่งสับเปลี่ยนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดที่ทาให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความ
เสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศ
ที่มีลักษณะเดียวกัน
 บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่น
ฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริก าครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มี
หนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือ
ห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคาสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัท
จัดการ หรือชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่
ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1 – 4
 บริษัทอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกาหนดและจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัททราบ เพื่อที่บริษัทจะสามารถกากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์
ของพนักงานได้
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564
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ลักษณะที่สำคัญ
ชื่อกองทุน
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อายุโครงการ

ประมาณ 2 ปี 1 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ทั้งนี้
อายุโครงการจะไม่ต่ากว่า 2 ปี และไม่เกิน 2 ปี 2 เดือน นับตั้งแต่วนั ถัดจากวัน จดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันสิ้นสุดอายุโครงการถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการ
คาดการณ์ภาวะตลาดทาให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือ
กรณี อื่ น ใดที่ เ กิ ด จากสาเหตุ ที่ ไม่ สามารถควบคุ ม ได้ เช่ น การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ ง
กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย กฎหมายภาษีอากร และการบังคับใช้
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้า - ออกของเงินลงทุน หรือกฎหมาย
หรือข้อกาหนดอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้กองทุนไม่สามารถดาเนินการให้เป็นไปตาม
รายละเอียดที่โครงการกองทุนกาหนดไว้ได้ เช่น ทาให้อายุโครงการกองทุนอาจจาเป็นต้อง
ขยายออกไปมากกว่าช่วงอายุโครงการที่ระบุไว้
ในกรณี ที่ เ กิ ด เหตุ ข้ า งต้ น บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะพิ จ ารณาน าเงิ น ลงทุ น รวมถึ ง
ผลประโยชน์ ทั้ ง หมดไปลงทุ น ต่ อ ในหลั ก ทรั พ ย์ และ/หรื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ใดตามที่ ป ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กาหนด หรือตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้ และบริษัทจัดการจะ
ดาเนินการนาเงินลงทุนรวมถึงผลประโยชน์ทั้งหมดกลับคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในโอกาส
แรกที่ทาได้ โดยจะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว
ในกรณีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทจัดการจะทาหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน
15 วันนับแต่ครบกาหนดอายุกองทุน

จานวนเงินทุนของโครงการ

1,100 ล้านบาท โดยในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก อาจเสนอขาย
หน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 165 ล้านบาท

วันที่ได้รับอนุมตั ิให้จดั ตั้ง
และจัดการกองทุนรวม

วันที่ 3 มีนาคม 2564
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ประเภทและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม
1. ประเภทโครงการ
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด)
2. นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชนและ/หรือภาครัฐ และหรือหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขาย
ในประเทศไทย (FX bond) และ/หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยสามารถลงทุนได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนอาจ
พิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนนี้สามารถลงทุนในตราสารแห่งหนี้ทั้งใน
ประเทศและต่ า งประเทศ และหรื อ เงิ น ฝากของสถาบั น การเงิ น ที่ มี อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ต่ ากว่ า อั น ดั บ ที่ ส ามารถลงทุ น ได้
(Non-investment Grade) และ/หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนจะเป็นไป
ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และ/หรือจัดให้มีการป้องกันความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจานวนสาหรับมูลค่าตราสารหนี้ต่างประเทศที่กองทุนลงทุน โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด หรือ
ตามที่ สานั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็ น ชอบให้ ลงทุ น ได้ อย่ า งไรก็ ดี จะไม่ ลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า เพื่ อ แสวงหา
ผลประโยชน์ตอบแทน และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
โดยกองทุนไม่มีนโยบายลงทุนในตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และตราสารหนี้ที่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) ยกเว้นกรณีที่ในขณะที่กองทุนเริ่มลงทุนในตรา
สารนั้น ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลด
อันดับความน่าเชื่อถือลงต่ากว่า Investment grade เพื่อให้กองทุนสามารถมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั้งมีเวลาในการปรับ
ลดอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติ
เห็นชอบ ยกเว้น หรือ ผ่อนผัน ให้ดาเนินการเป็นอย่างอื่นได้
ทั้งนี้ ความในวรรคหนึ่งจะไม่นามาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 15 วันนับตั้งแต่วัน จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
หรือในช่วงระยะเวลาที่กองทุนมีความจาเป็นต้องรอการลงทุน และในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 15 วันก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ
กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารที่มีอายุคงเหลือมากกว่าและ/หรือน้อยกว่าอายุโครงการ โดยในกรณีตราสารหนี้ที่กองทุนลง ทุนมี
อายุคงเหลือมากกว่าอายุโครงการ กองทุนจะขายตราสารหนี้ดังกล่าวก่อนครบกาหนดอายุโครงการและอาจจะลงทุนในตราสารหนี้
ระยะสั้นอื่นแทน หรือในกรณีที่ตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนมีอายุคงเหลือน้อยกว่าอายุโครงการ เมื่อตราสารนั้นครบอายุ กองทุนจะนา
เงินไปลงทุนต่อจนครบอายุโครงการในหลักทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงด้านความผันผวนทางราคา (market risk) และความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่อง (liquidity risk)
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ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
ทั้งนี้ การคานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวม
ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญ
 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกาหนดอายุโครงการ
 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจาหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคาสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจานวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทาการ
ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ไข
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุ นรวมไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว
ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ไข
สัดส่วนการลงทุนของกองทุน รวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว
3. ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน
กาไรส่วนเกิน ทุน : บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้ งเดียวในวันครบกาหนดอายุกองทุน ผู้ลงทุนจะได้รับ
ผลตอบแทนในรูปของกาไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) หากราคาที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เมื่อครบกาหนดอายุกองทุน
ดังกล่าวสูงกว่าราคาที่ซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เงินกาไรดังกล่าวที่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาได้รับจากการลงทุนในกองทุนรวมจะได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
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ลักษณะที่สำคัญของกองทุน
Q : กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
A : กองทุนนีเ้ ป็นกองทุนรวมสาหรับผู้มีเงินลงทุนสูง และไม่มกี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
Q : กองทุนนี้มีจานวนเงินทุนโครงการเท่าใด?
A : กองทุนนี้มีจานวนเงินทุนโครงการ เท่ากับ 1,100 ล้านบาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจ
เสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 165 ล้านบาท ของจานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิดาเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดาเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกาหนด
สิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการ สามารถขายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจานวนเงินทุนโครงการของกองทุนแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
Q : กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด
A : - ผู้สนใจลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงของตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ โดยสามารถลงทุนได้จนครบกาหนดอายุ
กองทุน
- บุคคลธรรมดาที่ต้องการการลงทุนที่ผลตอบแทนไม่เสียภาษี
Q : ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
A : - ความเสี่ยงจากการขาดทุนของราคาตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนมีมูลค่าลดลง เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย
- ความสามารถในการชาระหนี้ของผู้ออกตราสารแห่งหนี้ ได้เต็มตามจานวนเงินหรือตามเวลาที่กาหนดไว้ ซึ่งอาจทาให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับ
เงินลงทุนคืนเท่าที่คาดหวัง
- กองทุนมีสภาพคล่องจากัด โดยจะมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเท่านั้น แต่การที่กองทุนไม่เปิดให้ซื้อ-ขายแบบกองทุนเปิด
ทั่วไปจะลดผลกระทบจากการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเนื่องจากความตระหนกของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งหากเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจส่งผล
กระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
Q : กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
A : กองทุนนี้ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุน และไม่คุ้มครองเงินต้น
Q : กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
A : วันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชี คือ เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ
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ข้อกำหนดในกำรซื้อขำยและโอนหน่วยลงทุน
Q : กองทุนรวมนี้มวี ิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
A : การขายหน่วยลงทุน
กองทุนเสนอขายเพียงครั้งเดียวคือ การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเท่านั้น และต้องลงทุนขั้นต่า 500,000 บาท ตัวอย่างเช่น ผู้ลงทุน
ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนจานวน 500,000 บาท ราคาขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเท่ากับ 10 บาทต่อหน่วย
ลงทุน โดยกองทุนนี้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน สามารถคานวณเป็นหน่วยลงทุนได้ ดังนี้
= เงินลงทุน หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุน + ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
= 500,000 / (10+ 0) จานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนได้รับ เท่ากับ 50,000 หน่วยลงทุน
สามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ได้ ระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2564
ในวันสั่งซื้อวันสุดท้าย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค หรือดราฟต์ และไม่รับ
ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคาร หรือ ช่องทางใดๆ ที่ทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถสรุปยอดค่าซื้อหน่วยลงทุน
และมีหลักฐานจากธนาคารผู้รับเงินให้สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นรายการซื้อที่ได้รับชาระเงินสมบูรณ์ถูกต้อง ภายในสิ้น
วันทาการสุดท้ายของการเสนอขายครั้งแรก เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อด้วยตนเอง โทรสาร ไปรษณีย์ หรือทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จากัด
ที่อยู่ : ห้อง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2217-5281
E-mail : mailus@thanachartfundeastspring.com Website : http://www.thanachartfundeastspring.com
 หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้ คืนที่ บลจ. ธนชาตแต่งตัง้
วิธีการชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุน เงินสด คาสัง่ หักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์ สั่งจ่าย
“บัญชีซื้อหน่วยลงทุน โดย บลจ. ธนชาต”
1. ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
สานักชิดลม
2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
สาขาเพลินจิตทาวเวอร์
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
สานักรัชโยธิน
4. ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
สาขาถนนหลังสวน
5. ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
สาขาเพลินจิต
6. ธนาคารออมสิน
สาขาราชประสงค์

เลขที่บัญชีกระแสรายวัน
001-3-00417-4
285-0-01087-9
111-3-03734-0
082-1-08292-7
205-3-03201-3
000000043935

โดยใช้ชดุ ชาระเงิน Pay-in-slip เพื่อนาเข้าบัญชีของธนาคารดังกล่าว หรือวิธกี ารอื่นใดตามทีบ่ ริษัทจัดการอนุญาต
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สาหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติระหว่างอายุกองทุน
1. ในระหว่างอายุกองทุนบริษัทจัดการอาจรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ตามที่บริษัทจัดการกาหนด โดย
จานวนเงินในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าว เป็นจานวนเงินที่จัดสรรโดยประมาณไม่เกินดอกเบี้ยรับ และ/หรือกาไร
จากเงินลงทุน ของตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามหัวข้อ “ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอก
ผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน” หลังกันเงินสารองสาหรับค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ความในวรรคหนึ่ง จะไม่นามาบังคับในกรณีต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาดหรือราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรง
(2) หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือเหตุอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. บริษัทจัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติข้างต้น ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดาเนินการดังนี้
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดาเนินการจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และถือว่าไม่ปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน
เว้นแต่บริษัทจัดการจะกาหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น รายละเอียดดังนี้
(ก) บริษัทจัดการจะนาเงินทั้งหมดที่ได้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ไปลงทุนต่อ
ยังกองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) และถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดาเนินการจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และถือว่า
ไม่ปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะกาหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น
(ข) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติตามข้อ (ก) ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งความประสงค์มายังบริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแบบฟอร์ม
หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต โดยต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทา
การ ก่อนวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเว้นแต่บริษัทจัดการจะกาหนดหรืออนุญาตให้ดาเนินการเป็นอย่างอื่น
ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดาเนินการตามคาสั่งเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินจากการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
สาหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเมือ่ ครบกาหนดอายุกองทุน
กองทุนนี้ จะดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนี้
 บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งเดียวในวันครบกาหนดอายุกองทุน ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดจะใช้วัน
ทาการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่
วันสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดจะใช้วันทาการถัดไป
 เมื่อกองทุนครบกาหนดอายุกองทุ นและดาเนินการเลิกกองทุน ในการคืนเงินจากการเลิกกองทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น บริษัท
จัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย โดยบริษัทจัดการจะนาเงินทั้งหมดที่ได้จาก
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทาการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าว
(รายละเอียดตาม โครงการกองทุน ข้อ 7.4 รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยทุนเพิ่มเติม)
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Q : กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน
A : บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุนดังนี้
 ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้เกิดความเสี่ยง
ทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่
ดาเนินการตามคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นๆ โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งผู้สั่งซื้อก่อนการดาเนินการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ รับ หรือไม่ดาเนินการตามคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อ หรือสั่งสับเปลี่ยน ที่ไม่ได้มี
สัญชาติไทย โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งผู้สั่งซื้อก่อนการดาเนินการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดาเนินการตามคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อ หรือสั่งสับเปลี่ยนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดที่ทาให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความ
เสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและ
ต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน
Q : กองทุนรวมนี้มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร
A : กองทุนรวมนี้มีข้อกาหนดดังนี้
การเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เปิดไว้แล้วได้เมื่อโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาเป็นที่ทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน ท รัพย์สินของ
กองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถได้รั บชาระเงินจากทรัพย์สินตามกาหนดเวลาปกติ และนอกเหนือการควบคุมของ
บริษัทจัดการ กรณีราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้เลื่อนได้ไม่เกิน 10 วันทาการ
(รายละเอียดตาม โครงการกองทุน ข้อ 10 การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน)
การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง
บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรือ
คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กาหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทาการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณี ใดกรณีหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน
(ก) มีเหตุจาเป็นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจาเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทาการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
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(ค) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1) การกระทาที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทาที่เป็นการปฏิบัติตามคาสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนแปลงให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
(6) อยู่ในระหว่างดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม
ทั้งนี้ การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่ง ข้างต้น บริษัทจัดการจะดาเนินการตามที่ระบุในรายละเอียด
โครงการและหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
(รายละเอียดตาม โครงการกองทุน ข้อ 11 การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง)
การหยุดรับคาสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่ง
ขายคืนหรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
Q : กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธกี ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร
A : ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ สามารถขอรับหนังสือ
ชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) ได้ที่ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทาการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการ
อาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือ
เอกสารอื่นใดที่ บริษัทจัดการกาหนด พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัด การกาหนด (ถ้ามี) โดยนาส่ง
เอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการหรือ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(รายละเอียดตาม โครงการกองทุน ข้อ 8 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน)
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Q : กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธกี ารโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้อย่างไร
A : กองทุนรวมนี้กาหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้ดังนี้
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสรุป
วิธีการโอนหน่วยลงทุน ดังนี้
 ผู้โอนและผู้รบ
ั โอนจะต้องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนที่สานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน (บลจ. ธนชาต) พร้อมเอกสารหลักฐาน

ตามที่นายทะเบียนกาหนด
 ผู้โอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนด
 ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนของผู้โอนและผู้รับ
โอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทาง
ไปรษณีย์แก่ผู้โอนและผู้รับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคาขอโอนหน่วยลงทุน พร้อม
เอกสารครบถ้วนตามที่กาหนด
ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน
1. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หากการ
โอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทาให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่น
ทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน
(รายละเอียดตาม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ข้อ 13.3 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน)
Q : ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ได้จากช่องทางใด
A : ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้
1. Website : https://www.thanachartfundeastspring.com
2. บริษัทจัดการที่ โทร. 02-126-8399
3. ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ บลจ.ธนชาตแต่งตัง้

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
Q : กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
A : กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิให้แก่ผู้สั่งซือ้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนโดยผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนมีหน้าที่มารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจ ากบริษัทจัดการหรือนาย
ทะเบียนให้ดาเนินการเป็นอย่างอื่นได้
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน อาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งเป็นผู้ ดาเนินการ
ดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้ดาเนินการดั งกล่าวในนามบริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
(รายละเอียดตาม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ข้อ 14 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน)
Q : ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร
A : ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจากัดสิทธิในเรื่อง
ข้อจากัดสิทธิออกเสียง
ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะ
ไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุน
เพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
Q : ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนว
ทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร
A : ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ทาการของบริษัทจัดการหรือโดยผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ http://www.thanachartfundeastspring.com และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
Q : กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่อย่างไร
A : กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน โดย
กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน โดย
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จากัด
โทรศัพท์ 0-2126-8399 หรือ
 สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000 หรือ
 ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2296-4763-90
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป และ
การฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความ
เสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นา
ข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ทั้งนี้ กองทุนไม่ได้มีการประกัน คุ้มครองเงินต้นหรือประกันผลตอบแทน
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนอนุญาโตตุลาการเป็นไปตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ ประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของกองทุนรวม
Q : ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
A : ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จากัด (บลจ.ธนชาต)

เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ออมสิน จากัด (บลจ.ออมสิน)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนทีเ่ รียกชาระแล้วจานวน 100 ล้านบาท

เป็นหนึ่งในเจ็ดบริษัทแรกที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวมจากกระทรวงการคลัง

ต่อมาได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ปัจจุบนั ดาเนินธุรกิจด้านการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสารองเลี้ยงชีพ โดยอยู่ภายใต้การกากับ
ดูแลของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ธนชาติ จากัด เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2542

และเป็นบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาติ จากัด เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2544

ปัจจุบั นบริ ษัทได้จดทะเบี ยนเปลี่ย นแปลงชื่อ เป็น บริษั ทหลั กทรัพ ย์จัด การกองทุน ธนชาต จ ากัด โดยมีผลตั้งแต่วัน ที่
26 พฤษภาคม 2548 เป็นต้นไป
ทุนจดทะเบียน
จานวน
แบ่งออกเป็น
เรียกชาระแล้ว
ผู้ถือหุ้น

100,000,000
10,000,000
100,000,000

บาท
หุ้น
บาท

มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2535

รายชื่อผู้ถือหุ้น โดยถือหุ้นในบริษัทจัดการคิดเป็นร้อยละดังต่อไปนี้
1. บริษัท พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น โฮลดิ้งส์ จากัด ร้อยละ 50.09999
2. ธนาคารธนชาต
ร้อยละ 49.9
3. พรูเด็นเชียล โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด
ร้อยละ 0.00001

คณะกรรมการบริษัทจัดการ ดังนี้
1. นายโรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์
2. นายอดิศร
เสริมชัยวงศ์
3. นายไท เปง เบอร์นาร์ด เทีย
4. นายอนุวัติร์
เหลืองทวีกุล
5. นายศรัณย์
ภู่พัฒน์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จานวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 94 กองทุน (ข้อมูล ณ 29 ม.ค 2564)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 182,933,476,505.37 บาท (ข้อมูล ณ 29 ม.ค 2564)
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

 รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
รายชื่อคณะกรรมการบริหารการลงทุน ได้แก่
1. คุณโชติช่วง ธีรขจรโชติ
2. คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
3. คุณอาพล โฆษิตาภรณ์
4. คุณธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา
5. คุณวิภาสิริ เกษมศุข
6. คุณสมสุข สุรัตนชัยการ

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

Q : รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้ง
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว
A : รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทางาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ชื่อ นามสกุล

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ทางาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ
(การเงิน) สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
- CISA

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บลจ.ธนชาต
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.ธนชาต
ฝ่ายบริหารกองทุน
- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 1 บลจ.ธนชาต
(กลุม่ ตราสารหนี้)
- ผู้จัดการกองทุน 2 บลจ.ธนชาต
- ผู้จัดการกองทุน 1 บลจ.ธนชาต
- ผู้จัดการ (วานิชธนกิจ) IFCT
- เจ้าหน้าที่สินเชื่อ บล.ภัทรธนกิจ จากัด
(มหาชน)

นางสาววิภาสิริ เกษมศุข

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ
(การเงิน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- CFA level I

นางรัชนิภา พรรคพานิช

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ St.
Louis University, USA

- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.ธนชาต
- ผู้ จั ด การกองทุ น อาวุ โ ส
- รั ก ษาการผู้ จั ด การกองทุ น ส่ ว นบุ ค คล ฝ่ายบริหารกองทุน
อาวุโส 2 บลจ.ธนชาต
(กลุม่ ตราสารหนี้)
- ผู้จัดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จากัด
(มหาชน)
- ผู้จัดการกองทุน บลจ.ธนชาต
- เจ้ า หน้ า ที่ วิ เ คราะห์ ก ารลงทุ น อาวุ โ ส
บลจ.ธนชาต
- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.ธนชาต
- ผู้ จั ด การกองทุ น อาวุ โ ส
- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 1 บลจ.ธนชาต
ฝ่ายบริหารกองทุน
- เจ้าหน้าที่บริหารสานักงาน
(กลุ่มตราสารหนี้)
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
- หัวหน้าส่วนศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
- ผู้จัดการกองทุน บลจ.ธนชาต
- ผู้ ช่ ว ยผู้ ช านาญการ ธนาคารกรุ ง เทพ
จากัด (มหาชน)
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ชื่อ นามสกุล
นางสาวทัชภรณ์
โอภาสขจรเดช

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต-นักบริหาร
ระดับต้น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- CISA level 1

ประสบการณ์ทางาน
-

ผู้จัดการกองทุน บลจ.ธนชาต
ผูช้ ่วยผู้จดั การกองทุน บลจ.ธนชาต
ผู้ช่วยผู้จดั การกองทุน บลจ.ภัทร
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บลจ.
ภัทร

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ผู้จัดการกองทุน
ฝ่ายตราสารหนี้

Q : รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
A : ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ลาดับ
1.
2.
3.

บริษัท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จากัด

เบอร์โทรศัพท์
0-2126-8399

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

0-2217-8000
0-2299-1111

หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง
รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จากัด โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2217-5282
รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2296-4763-90
นอกจากหน้าที่ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ด้วย

ช่องทำงที่ผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จากัด

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ https://www.thanachartfundeastspring.com
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ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของกองทุนรวม และแนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง
ความเสี่ยงหลัก (Principal risks)
1. ความเสี่ยงจากการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) และความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถ
ชาระดอกเบี้ย และ/หรือ คืนเงินต้นได้ (Default Risk/Credit Risk) โอกาสที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นลงจาก
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรมของผู้ออกตราสาร ผลการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร เป็นต้น และโอกาสที่ผู้ออกตราสาร
แห่งหนี้ไม่สามารถจ่ายชาระหนี้ได้เต็มตามจานวนเงินหรือตามเวลาที่กาหนดไว้ โดยกองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางใน
การบริหารความเสี่ยง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของตราสาร ความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและเงินต้นของผู้ออกตราสาร และ/หรือ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ หรือผู้ออกตราสารหนี้ เป็นต้น
2. ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันหรือสัญญาได้ (Counter-party Risk) ได้แก่ ในกรณีที่กองทุน
เข้าทาสัญญาหรือข้อผูกพันกับคู่สัญญา เช่น การทาธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาจมีความเสี่ยงหากคู่สัญญาที่กองทุนทาธุรกรรมด้วยไม่
สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันหรือสัญญาดังกล่าวได้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันได้อย่างสมบู รณ์ ในการบริหารความเสี่ยงในส่วนนี้
กองทุนจะพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของคู่สัญญาก่อนเข้าทาสัญญา เช่น การพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา เป็นต้น
3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) โดยทั่วไปราคาของตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศ
ทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และตามปกติตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือยิ่งยาวนานเท่าไร การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อราคาตราสารมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม กองทุนนี้จะลงทุนในตราสารที่มีอายุใกล้เคียงและหรือไม่เกินอายุกองทุน จึงทาให้ความเสี่ยงในเรื่องนี้อยู่ในระดับต่า
ทั้งนี้ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงจากความผันผวน ของราคา
ตราสาร (Market Risk) ซึ่งโดยหลักการคือ โอกาสที่ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวนของปัจจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ค่าเงิน และอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่างๆ
โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน ศักยภาพของผู้ออกตราสาร และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน
ของตราสารดังกล่าว รวมทั้งการกาหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) คือ โอกาสที่ตราสารอาจขายไม่ได้ตามราคาและเวลา ที่ต้องการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนโดยคานึงถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือของตราสารประเภทต่างๆ ก่อนการตัดสินใจลงทุน และติดตาม
การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ เพื่อกาหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกับผลตอบแทนและความเสี่ยงที่กาหนดไว้และสอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของกองทุน
สาหรับกองทุนนี้ ไม่มีการเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนในระหว่างอายุกองทุน จึงไม่มีความจาเป็นต้องขายตราสารที่
ลงทุนเพื่อรองรับการขายคืน และในกรณีที่กองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุใกล้เคียงกับอายุกองทุน กลยุทธ์ดังกล่าวจะทาให้
มีความเสี่ยงในด้านนี้ต่ามาก
5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงของกองทุน คือการที่ผู้ลงทุนอาจจะพลาดโอกาสใน
การได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการที่กองทุนไปลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ดังกล่าว อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงของกองทุนได้ทั้งหมด
6. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency /Exchange Rate Risk) ซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในตราสารในสกุลเงิน
ต่างประเทศ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาทกับสกุลเงิ นของประเทศที่กองทุนลงทุน ซึ่ง
อาจจะทาให้ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในต่างประเทศเมื่อคิดเป็นเงินบาทแตกต่างไปจากผลตอบแทนที่เกิดขึ้นบนเงินสกุลท้องถิ่นของ
ประเทศที่ไปลงทุน
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สาหรับกองทุนนี้ ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในตราสารในสกุลเงินต่างประเทศ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็ม
จานวนสาหรับมูลค่าตราสารหนี้ต่างประเทศที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ การทาธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทาให้ผลตอบแทนของ
กองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
7. ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆ ที่กองทุนไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน
อัตราดอกเบี้ย และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดการเงินของประเทศนั้นๆ เป็นต้น
การลงทุนของกองทุนในตราสารที่ออกโดยภาคเอกชน รัฐบาล หรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายมหาชน (public-law entities)
ในประเทศและสกุลเงินที่แตกต่างกัน ย่อมมีความเสี่ยงของการลงทุนที่เกี่ยวข้องของการลงทุนแต่ละลักษณะ โดยทั่วไปความเสี่ยงในการ
ลงทุนดังกล่าวจะมีระดับความเสี่ยงสูงขึ้น เมื่อมีการลงทุนในหลักทรัพย์ของประเทศที่อยู่ในช่วงกาลังพัฒนา (Developing Countries)
และตลาดประเทศเกิดใหม่ (Emerging Markets) ความเสี่ยงที่กล่าวถึงอาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เช่น
ความเสี่ยงที่เกิดจากกฎเกณฑ์และข้อกาหนดในการลงทุนหรือการเรียกคืนทรัพย์สินหรือสิทธิกลับคืนสู่ประเทศนั้น ๆ (investment and
repatriation restrictions) ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงที่เกิดจากโอกาสที่ตลาดในประเทศเหล่านั้น
จะเกิดความผันผวนอย่างผิดปกติเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดในประเทศที่มีการพัฒนามากกว่า ความเสี่ยงจากการเข้ามามีบทบาทหรือการ
แทรกแซงของภาครัฐต่อภาคเอกชน ความจากัดในข้อมูลที่เปิดเผยต่อผู้ลงทุน หรือระดับความเคร่งครัดที่ต่ากว่าในกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน ความตื้นและความจากัดในจานวนตราสารที่มีสภาพคล่องเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดที่พัฒนาแล้ว ซึ่งข้อจากัด
ของตลาดในประเทศกาลังพัฒนาเหล่านี้อาจมีผลทาให้กองทุนไม่สามารถขายตราสารในตลาดได้ตามเวลาและราคาที่ต้องการ ความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากร ความจากัดในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทุน ระดับการพัฒนาในในระบบเศรษฐกิจและ
การเมืองในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ความเสี่ยงในการบังคับใช้ข้อกาหนดเกี่ย วกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน หรือกฎหมาย
หรือข้อกาหนดอื่น ๆ โดยรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือเงินเฟ้อ รวมถึงความจากัดของความคุ้มครองจาก
กฎหมายที่มีต่อกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน โดยการวิเคราะห์แ ละประเมิน
ปัจจัยที่มีผลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทั้งปัจจัยพื้นฐานของตราสาร เพื่อให้มั่นใจใน
คุณภาพของตราสารที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน
8. ความเสี่ยงด้านภาษี (Tax Considerations)
การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับภาษีอาจมีผลกระทบต่ อมูลค่าเงินลงทุนของกองทุน หรือกระทบต่อความสามารถในการสร้าง
ผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุน
9. ความเสี่ยงจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ความเสี่ยงทางกฎหมายที่เกิดจากการลงทุนในประเทศที่
กฏหมายไม่มีความชัดเจน หรือมีการเปลี่ยนแปลง หรือขาดกลไกทางกฎหมายในการชดเชยที่มีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงจากการก่อการ
ร้าย (terrorist actions) ความเสี่ยงจากการแทรกแซงทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและสภาพคล่อง
ของตลาดนั้นๆ ความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานกากับดูแล (regulators) หน่วยงานกากับดูแลตนเอง (self-regulatory organizations) หรือ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ของประเทศที่ลงทุน บังคับใช้มาตรการพิเศษต่างๆ ในกรณีที่ตลาดอยู่ในภาวะฉุกเฉิน มาตรการที่หน่วยงานเหล่านี้
บังคับใช้ในอนาคต ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนได้
10.

ความเสี่ยงจากข้อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk)

คือ กรณีที่กองทุนอาจไม่สามารถนาเงินลงทุนและหรือผลประโยชน์ ที่เกิดจากการลงทุนในประเทศหนึ่ง ๆ กลับมาในประเทศได้
หรือมีข้อจากัดในการนาเงินกลับ เช่น exchange controls หรือ ต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลของประเทศนั้นๆ ในการดาเนินการ เป็นต้น

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ตำรำงสรุปอัตรำส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1Mห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย มีการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื่อเป็นทรัพย์สนิ
ของกองทุน สรุปตามอัตราส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
หมายเหตุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาแล้วแต่
กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. Derivatives on organized exchange
ข้อ
1
2

3
4
5

ประเภททรัพย์สนิ

อัตราส่วน (% ของ NAV)

ตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ไม่จากัดอัตราส่วน

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป

ไม่จากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ากว่า
2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

2.3 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade
หรือไม่มี credit rating

ไม่เกิน 15%

หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 2.1
ไม่จากัดอัตราส่วน
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ไม่เกิน 20%
ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดตัง้ (1) 20% หรือ
ขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขา ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับ
(2) น้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
benchmark + 5%
5.2 เป็นตราสารทีม่ ีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีทเี่ ป็นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี้ < 397 วัน
นับแต่วันที่ลงทุน ที่ไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้
มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ข้อ

6

ประเภททรัพย์สนิ
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated
market
ทรัพย์สินดังนี้
6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
6.1.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กึ่งทุน SN หรือ
ศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและเสนอขาย
ตราสารนั้นในต่างประเทศหรือผูอ้ อกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน
ประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III
6.1.2 เป็นตราสารทีม่ ีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
6.1.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.1.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
6.1.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี้
< 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนที่ไม่ได้มีลักษณะ
ตาม 6.4.2.1 หรือ 6.4.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
6.1.2.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.2.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.1.2.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ี
ลักษณะทานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.1.2.3.1 – 6.1.2.3.2

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

อัตราส่วน (% ของ NAV)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 15% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

ข้อ

ประเภททรัพย์สนิ

อัตราส่วน (% ของ NAV)

7

6.1.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน
นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market
6.2 reverse repo
6.3 OTC derivatives
6.4 หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ
2.2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ของ SET หรือ
ของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มกี าร
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สนิ
การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยูใ่ นกลุ่มกิจการเดียวกัน
หรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

หมายเหตุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. Derivatives on organized exchange

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

อัตราส่วน
(% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อั ตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ าหนั ก ของทรั พ ย์ สิ น ที่ ล งทุ น ใน
benchmark + 10%

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สนิ

อัตราส่วน (% ของ NAV)

3

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตาม - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว)
เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี
เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้
ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีม่ ีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุน
1.2 ธพ.
คงเหลือ < 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF
1.3 บง.
ที่มีอายุโครงการ > 1 ปี
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 B/E หรือ P/N ทีม่ ีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดาเนินการให้
มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมาย
กาหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอ
ขายตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตรา
สารหนี้ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มอี ายุไม่
เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
reverse repo
ไม่เกิน 25%

4

securities lending

5

total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนสาหรับกองทุน AI ทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วน
การลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit)

2
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ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ

ประเภททรัพย์สนิ

6 derivatives ดังนี้
6.1 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพือ่ การลด
ความเสี่ยง (hedging)

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงทีม่ ีอยู่

หมายเหตุ: สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินของ MF ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ product limit
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
อัตราส่วน
ข้อ
ประเภททรัพย์สนิ
(% ของ NAV)
1

ตราสารหนี้ ตราสารกึ่ ง หนี้ กึ่ ง ทุ น ตราสาร 1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)
ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับ
Basel III และศุกูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สิน
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสาร
ทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและ
หนี้ภาครัฐต่างประเทศ)
ยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนามูลค่าหนี้สินทาง
การเงิ น ดั ง กล่ า วมารวมกั บ มู ลค่ า หนี้ สิน ทางการเงิ น ตามงบ
การเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้อง
เป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตรา
สารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้น
เป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ
1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุ นในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่
ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating ให้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุ น
ภายใต้การจัดการของ บลจ.รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง
เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ
(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคล
ดังนี้
2. ธนาคารพาณิช ย์ บริษั ทเงินทุ น หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
3. ธนาคารออมสิน
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ข้อ

2

อัตราส่วน
(% ของ NAV)

ประเภททรัพย์สนิ

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
6. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
7. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
9. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
10. บริษัทหลักทรัพย์
11. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
12. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั้งนี้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอั ตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่า
ด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ตำรำงแสดงค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำก ผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม(1)
อัตราตามโครงการ
(2)

1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
ไม่มี
1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ไม่มี
1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)
ไม่มี
1.4 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)
ไม่มี
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)(2)
2.1 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
53.50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000
หน่วย หรือตามอัตราที่นายทะเบียนกาหนด
2.2 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
2.3 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(5))(2)

ตามอัตราที่ธนาคารกาหนด
ไม่มี

3.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกิน 1.0000%
3.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0540%
3.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ไม่เกิน 0.1070%
3.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(4)
ไม่เกิน 0.0535%
4. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาด (ตามที่จ่ายจริง)(2)
4.1 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
รวมอยูใ่ นค่าธรรมเนียมการจัดการ
4.2 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
5. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(2)
5.1 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ไม่เกิน 1.2145%
หมายเหตุ :
*
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
ทั้งนี้ ตามที่ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. และรายละเอียดโครงการกองทุนกาหนด หากจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนเพิ่มเติมโดยมี
จานวนไม่เกินร้อยละห้าของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลาหนึ่งปี (เพิ่มขึ้นจากอัตราสูงสุดที่กาหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน) โดยบริษัทจัดการ
จะต้องดาเนินการตามรายละเอียดที่ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. กาหนดและตามรายละเอียดที่กาหนดในโครงการ ได้แก่
(1) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยปิดประกาศในที่เปิดเผย ณ
สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของบริษัทจัดการ สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
(2) แจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลง
** บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมรายการใดรายการหนึ่ง หรือหลายรายการ
*** ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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คำเตือน / ข้อแนะนำ
 กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ
ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดธนชาต
อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ทั้งนี้ ผลการดาเนินงานของกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสาร
หนี้ 2Y1Mห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดาเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ธนชาต จากัด
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ธนชาต จากัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จากัด ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน
อื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ธนชาต จากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected
person) ได้ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)
 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ
ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะ
สามารถกากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงในกรณีที่กองทุนรวมได้ลงทุน
หรื อ มี ไ ว้ ซึ่ ง หุ้ น ของบริ ษั ท ใดได้ ที่ ท าการของบริ ษั ท จั ด การหรื อ โดยผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต ของบริ ษั ท จั ด การ
http://www.thanachartfundeastspring.com และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร
หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคา
จากัดความของกฎหมายหรือตามทีห่ น่วยงานทีม่ ีอานาจกาหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
เพื่อให้เป็น ไปตามแนวทางปฏิบั ติ หรือการตีค วาม หรือ การสั่ ง การของหน่ว ยงาน ผู้มี อานาจ ทั้ งนี้ บริษัท จัดการและ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องทาความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client : KYC) และการ
พิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD) โดยผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่
แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ
หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
ดังกล่าว บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจาเป็นต้องดาเนินการตามกฎหมายครอบคลุม
ทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทาธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ
รวมทั้งการดาเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอานาจกาหนดแนวทาง
 ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับ
อนุมัติจากสานักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้
ถือหน่วยลงทุนที่จัดทาขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนั้น
หนังสือชีช้ วนฉบับนี้รวบรวมขึน้ โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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กฎหมาย ก.ล.ต.

หมายถึง พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และหรือ ประกาศส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศคณะกรรมการก่า กับ
ตลาดทุน กองทุน / กองทุนเปิด / กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้
2Y1Mห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการก่า กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

ค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน

หมายถึง เงินสด เช็ค ดราฟต์ ค่าสัง่ จ่ายเงิน การหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธกี ารอื่นใดที่
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนยอมรั บโดยค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่เงินสด
นั้น บริ ษัท จั ด การหรื อ ผสู้ นับสนุน การขายหน่ว ยลงทุ นจะต้ อ งสามารถเรี ยกเก็ บเงิ นจากเช็ ค
ดราฟต์ ค่า สั่ งจ่ายเงิน การหักบั ญชี เงินฝาก ธนาคารหรือ วิ ธีการอื่นใดได้ภายในระยะเวลาที่
ก่าหนด

โครงการ

หมายถึง โครงการจดัการ กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนราย
ย่อย

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง ตลาดหลั กทรัพย์แห่งประเทศไทย นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการ

หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จ่ากัด (มหาชน)

บริษัทเงินทุน

หมายถึง บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

ธนาคารพาณิชย์

หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

ผูด้ ูแลผลประโยชน์

หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน

หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

ผูส้ นับสนุนการขายหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นผู้ทไี่ ด้รบั ใบอนุญาตจาก
กระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์(Broker) การค้า
หลักทรัพย์ (Dealer) และการจัดจ่าหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriter) ทั้งในส่วนของหลักทรัพย์
ทั่วไป หรือหลักทรัพย์ทจี่ ่ากัดเฉพาะหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี
ผูส้ อบบัญชี

หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน

ผูล้ งทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการก่ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก่าหนดบทนิยามผู้ลงทุน
สถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ได้แก่ผลู้ งทุนดังต่อไปนี้
(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(2) ธนาคารพาณิชย์
(3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึน้
(4) บริษัทเงินทุน
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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(5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
(6) บริษัทหลักทรัพย์
(7) บริษัทประกันวินาศภัย
(8) บริษัทประกันชีวิต
(9) กองทุนรวม
(10) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์รบั จัดการเงินทุนของผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุน
ตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (24)
(11) กองทุนส่ารองเลี้ยงชีพ
(12) กองทุนบ่าเหน็จบ่านาญข้าราชการ
(13) กองทุนประกันสังคม
(14) กองทุนการออมแห่งชาติ
(15) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(16) ผูป้ ระกอบธุรกิจสญัญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสญัญาซื้อขายล่วงหน้า
(17) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(18) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
(19) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(20) นิติบุคคลประเภทบรรษัท
(21) นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) ถึง (20) ถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจ่านวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมด
(22) ผูล้ งทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (21)
(23) ผูจ้ ดั การกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการก่ากับตลาดทุนว่า ด้วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
(24) ผูล้ งทุนอื่นใดตามที่ส่านักงานประกาศก่าหนด ผูล้ งทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการก่ากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการก่าหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลทุนรายใหญ่ ได้แก่ผลู้ งทุนดงัต่อไปนี้
(1) นิติบุคคลที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีส่วนของผู้ถือหนีต้ ามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
(ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขยายล่วงหน้าตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป
หรือในกรณีที่นับรวมเงิน ฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึน้ ไป
ทัง้ นี้ ให้พจิ ารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
(2) บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีสินทรัพย์สินสุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ทัง้ นีส้ ินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พัก
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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อาศัยประจ่าของบุคคลนัน้
(ข) มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป
(ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสญัญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงิน
ฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป
ผูม้ ีเงินลงทุนสูง

หมายถึง ผู้ทจี่ ะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในครั้งแรกตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป
(initial minimum subscription) ตามที่ได้นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก่า กับตลาดทุนที่
ทน. 88/2558 เรื่อง การจัดตั้ง กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป และเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และ
การเข้าท่าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคลรวมทั้งที่จะประกาศหรือแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

มติพิเศษ

หมายถึง มติของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ่า นวนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ่า นวน
หน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก

หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้างมากของจ่านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ่ง เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ่า นวนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดของผู้ถือหน่วย ลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มลูค่าหน่วยลงทุน

หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจ่านวนหน่วยลงทุนที่จ่าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ตาม ทะเบียนหน่วยลงทุนเมื่อสิ้นวันที่ค่านวณนั้น โดยค่านวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม
5 ต่าแหน่งและตัดต่าแหน่งที่ 5 ทิง้

มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค่านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมต่าแหน่งที่ 5 ทิ้งและปัดทศนิยม
ต่าแหน่งที่ 4 ขึ้น
ระยะเวลาเสนอขาย

หมายถึง ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทีค่ ่านวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้น วันท่า การ
รับซื้อคืนนัน้ หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
วันท่าการ

หมายถึง วันเปิดท่าการปกติของบริษัทจัดการ

วันท่าการรับซื้อคืน

หมายถึง วันที่บริษัทจัดการก่าหนดให้เป็นวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ หากวันดังกล่าว
ตรงกับวันหยุด จะใช้วันท่าการถัดไปเป็นวันท่าการรับซื้อคืน

ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

หมายถึง ศูนยซื้อขายหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สถาบันการเงิน

หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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คาจากัดความ
สมาคม

หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สมุดบัญชีแสดงสิทธิ

หมายถึง สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

สัง่ ซื้อหน่วยลงทุน

หมายถึง สั่งซื้อหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาเสนอขาย โดยบริษัทจั ดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุนได้รบั ค่าสัง่ ซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สงั่ ซื้อหน่วยลงทุนและได้รับค่าสัง่ ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว

สัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

หมายถึง สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันท่าการซื้อขาย

ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส่านักงานคณะกรรมการก่ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หน่วยลงทุน

หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน

หนังสือชี้ชวน

หมายถึง หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน

อันดับความน่าเชื่อถือ

หมายถึง สัญลักษณ์ทใี่ ช้ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หมายถึง การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือครัง้ ล่าสุดทีม่ ีต่อตัวตราสาร ต่อผู้ออกตราสารหรือ
คู่สญัญา หรือต่อผู้รับรอง ผู้รบั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผู้ค้่าประกัน แล้วแต่กรณี
คาอธิบายศัพท์เรื่องการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายคาย่อและความหมายของคาย่อ รวมถึง คาศัพท์
ที่ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์
คาศัพท์

คาอธิบายคาศัพท์

“กิจการ”

บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์
ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชนจ่ากัด
บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีก่าหนดเกี่ยวกับ
การจัดท่างบการเงินรวม

“กลุ่มกิจการ”
“กองทุนฟื้นฟู”
“กองทุน/กองทุนรวม”
“กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย”

“กองทุน AI”

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตาม กฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตงั้ ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นใน
ภูมิภาคตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตร เอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2)
ตามมติของที่ประชุม กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia
and Pacific Central Banks (EMEAP)
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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“กองทุน buy & hold”

กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุน ไว้จนครบก่าหนดอายุ
ของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบ การลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุน
รวม

“กองทุน CIS ต่างประเทศ”

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรู ปบริษัท
ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน infra กองทุน private equity
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF ต่างประเทศ”

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศ

“กองทุน private equity”

กิจการเงินร่ว มลงทุน (private equity) ที่อาจจัดตั้งขึ้นในรูปของ บริษัท ทรัสต์ หรือ
รูปแบบอื่นใด และมีลักษณะของกิจการ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. กิจการเงินร่วมลงทุนที่ก่า หนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก่ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก่าหนด การจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนที่ไม่ถือ
เป็น การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
(ก) มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ทั้งนี้ ต้อง
มิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
(ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดการเงินทุนและทรัพย์สินที่เกิด
จากเงินทุน
(ค) มีนโยบายการลงทุน ในกิจการอื่นผ่านการเข้าท่า สัญญาการลงทุนในหุ้นหรือ
การสนั บ สนุ น ทางการเงิ น ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด สิ ท ธิ ใ นการได้ ม าซึ่ ง หุ้ น ของกิ จ การนั้ น ใน
ภายหลัง โดยมีส่วนในการก่ากับดูแลแผนธุรกิจการด่าเนินงานหรือการปรับปรุงการ
ด่าเนินงานหรือการด่าเนินการอื่นใดในลักษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการด่าเนิน
ธุรกิจของกิจการดังกล่าว

“กองทุน property”

กองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศ คณะกรรมการก่า กับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อ
ธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี่ยง”

การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็น คู่สัญญาใน derivatives
ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งก่าไร (speculate)

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของ ทรัพย์สนิ ที่ต้องการลดความ
เสี่ยง
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“การชดเชยราคา”

การเพิม่ หรือลดจ่านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่
ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องแทนการเพิ่มหรือลดจ่านวนหน่วยลงทุน

“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”

คณะกรรมการก่ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.”

ส่านักงานคณะกรรมการก่ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ /ส่านักงาน ก.ล.ต./
ส่านักงาน

“โครงการ”

โครงการจัดการกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนราย
ย่อย

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก” ทรัพย์สินดังนี้
1. เงินฝากเงินฝากอิสลามหรือตราสารอื่นที่มีลักษณะท่านอง เดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร ออมสิน
“เงินฝากอิสลาม”

ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที่ เทียบเคียงได้กับเงินฝาก
โดยคู่ สัญ ญาที่ เที ย บเคี ย งได้กั บ ผู้ ฝาก สามารถเรี ย กคืน เงิ นต้ น จากคู่ สัญ ญาฝ่ า ยที่
เทียบเคียงได้กับ ผู้รับฝากได้เต็มจ่านวน ณ เวลาใด ๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้า โภคภัณฑ์”

ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ”

ดัชนีที่จัดท่าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน”

ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย”

ตราสารดังนี้
1. ตั๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
3. พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือ
กองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ”

ตราสารที่ มี รู ป แบบท่ า นองเดี ย วกั บ ตราสารภาครั ฐ ไทย ที่ รั ฐ บาลต่ า งประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือ หน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การ

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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ระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้่า ประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดย องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น

“ตราสาร Basel III”

ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรือ
ต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การก่ากับดูแลสถาบันการเงินของ Basel
Committee on Banking Supervision (Basel III)

“ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ” ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มขี ึ้นเพื่อการซื้อขาย หลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดย
มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
1. มีการรวบรวมค่าเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จาก ผู้เสนอซื้อหลายรายและผูเ้ สนอ
ขายหลายราย
2. มีการก่าหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งก่าหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้าโดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซื้อขาย
เป็นประการอื่น และผู้เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบ
นัน้
“ธปท.”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.”

ธนาคารพาณิชย์

“บค.”

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.”

บริษัทเงินทุน

“บล.”

บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การจัดการกองทุนรวม หรือ
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน”

บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ การ อนุญาตให้ท่า การซื้อขายได้
ใน SET

“บริษัทย่อย”

บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่ วกับการจัดท่างบการเงินรวม โดยพิจารณาตาม
งบการเงินรวมที่มีการจัดท่าและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มงี บการเงินรวมให้พิจารณา
ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่”

บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดท่างบการเงินรวม โดยพิจารณาตาม
งบการเงิ น รวมที่ มี ก ารจั ด ท่ า และเปิ ด เผยล่ า สุ ด ทั้ ง นี้ หากไม่ มี ง บการเงิ น รวมให้
พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing”

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิ ในผลประโยชน์”

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งก่า หนดให้เป็นหลักทรัพย์
ตามประกาศคณะกรรมการ ก่ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนด
ประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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“บริษัทจัดการ”

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ่ากัด

“ผู้ดูแลผลประโยชน์”

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

“ผู้มีภาระผูกพัน”

ผูท้ ี่มีภาระผูกพันในการช่าระหนีต้ ามตราสารทางการเงินในฐานะ ผู้ออก ผู้สั่งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้่าประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื้อขาย derivatives”

ศูนย์ซื้อขายดังนี้
1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า
2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศ
และได้รับการยอมรับจากส่านักงาน

“ หน่วย CIS”

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการก่า กับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra”

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังนี้
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วย ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศทีจ่ ัดตัง้ ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะท่านองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานตาม
1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปบริษทั ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด

“หน่วย private equity”

หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) อันได้แก่ หุ้น ใบทรัสต์ ตราสารหรือ
หลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สิน ของกิจการเงินร่วมลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้
ไม่ว่ากิจการดังกล่าวจะจัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด
1. กิจการเงินร่วมลงทุนที่ก่า หนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก่า กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก่าหนด การจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนที่ไม่ถือ
เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
(ก) มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ทั้งนี้ ต้องมิได้
เป็ น ไปเพื่ อ แสวงหาประโยชน์ จ ากการจั ด การทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นตั ว ของบุ ค คลใดหรื อ
กลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
(ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดการเงินทุนและทรัพย์สินที่เกิดจาก
เงินทุน

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าท่า สัญญาการลงทุนในหุ้นหรือการ
สนับสนุนทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการนั้นในภายหลัง โดยมี
ส่วนในการก่ากับดูแลแผนธุรกิจการด่าเนินงานหรือการปรับปรุงการด่าเนินงาน
หรือการด่าเนินการอื่นใดในลักษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการด่า เนินธุรกิจของ
กิจการดังกล่าว

“หุ้นกู้ระยะสั้น”

หุ้นกู้ที่มีก่าหนดเวลาช่าระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้

“B/E”

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“Benchmark “

ตั ว ชี้ วั ด ของกองทุ น ซึ่ ง เป็ น ดั ช นี ห รื อ องค์ ป ระกอบของดั ช นี ที่ มี ก ารเผยแพร่ อ ย่ า ง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบาย การลงทุนของกองทุนนั้น

“CIS operator”

บุคคลดังนี้
1. บลจ. ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
2. ผู้ท่าหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่ค่านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน

“counterparty limit”
“CRA”

อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส่านักงาน เว้นแต่ที่ก่าหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5

“credit derivatives”

derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับ
การประกั น ความเสี่ ย งจากคู่ สั ญ ญาฝ่ า ยหนึ่ ง ไปยั ง คู่ สั ญ ญาอี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ตาม
มาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องช่าระเงินให้แก่คู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช่าระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สินที่
ได้รับการประกันความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมส่าหรับการมีภาระ
ผูกพันดังกล่าว

“credit event”

เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการช่าระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตรา
สารหรือสัญญา

“credit rating”

อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดท่าโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการช่าระ
หนี้ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk”

ความเสี่ยงด้าน FX

“delta”

อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา underlying
ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives”

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“derivatives on organized exchange” derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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“discount rate”

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ ในการค่านวณมูลค่าของ
หลักทรัพย์หรือตราสารนั้น

“Derivative Warrants”

ใบส่าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

“foreign REIT”

กองทรั ส ต์ ห รื อ กองอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตาม กฎหมายต่ า งประเทศซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจ พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์หรือ กองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือ
รูปอื่นใด

“FX”

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS”

ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้่าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมี ยนมาร์ สาธารณรั ฐสั ง คมนิย มเวี ยดนาม และสาธารณรั ฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน)

“group limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่ค่านวณตามกลุ่มกิจการ โดยการน่าอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาค่านวณรวมกัน

“guarantor rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้
ค้่าประกัน

“international scale”

มาตรฐานการจัดท่า credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade”

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

“IOSCO”

International Organization of Securities Commissions

“issue rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price”

มูลค่าตามราคาตลาด

“national scale”

มาตรฐานการจัดท่า credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV”

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

“net exposure”

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุน
ในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุน
มีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น

“notional amount”

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation”

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

“options”

สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่ง
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คาศัพท์

คาอธิบายคาศัพท์
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“regulated market”

ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตรา
สารระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น โดยศูนย์กลางดังกล่าว
อยู่ภายใต้การก่ากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทา่ หน้าที่กา่ กับดูแลด้าน
หลักทรัพย์หรือตราสารที่มีลักษณะท่านองเดียวกับหลักทรัพย์

“OTC derivatives”

derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives

“portfolio duration”

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการค่านวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่ค่านวณตามประเภททรัพย์สิน

“repo”

ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement)

‘reverse repo”

ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“single entity limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่ค่านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP”

Specific Investment Products

“sovereign rating”

อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นการ
ประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดช่าระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น

“TBMA”

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC”

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อ
ธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

“TSR”

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)

“Underlying”

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE”

World Federation of Exchanges

“พอร์ตการลงทุน (portfolio)”

การลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดของลูกค้าแต่ละราย
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1Mห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Thanachart Eastspring Fixed Income 2Y1M Fund (Not for Retail Investors)
1.3. ชื่อย่อ : T-ES-Fix2Y1MAI
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด
1.5. ประเภทการขาย : ขายครั้งเดียว
1.6. การก่าหนดอายุโครงการ : ก่าหนด
1.7. อายุโครงการ : ประมาณ 2 ปี 1 เดือน (โดยไม่ต่ากว่า 2 ปี และไม่เกิน 2 ปี 2 เดือน)
1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกา่ หนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :
(1) อายุโครงการ : ประมาณ 2 ปี 1 เดือน (โดยไม่ตา่ กว่า 2 เดือน และไม่เกิน 2 ปี 2 เดือน) นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดท่าให้
การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย กฎหมายภาษีอากร และการบังคับใช้
ข้อก่าหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้า-ออกของเงินลงทุน หรือกฎหมายหรือข้อก่าหนดอื่นๆ เป็นต้น
ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้กองทุนไม่สามารถด่าเนินการให้เป็นไปตามรายละเอียดที่โครงการกองทุนก่าหนดไว้ได้ เช่น ท่าให้อายุ
โครงการกองทุนอาจจ่าเป็นต้องขยายออกไปมากกว่าช่วงอายุโครงการที่ระบุไว้
ในกรณีที่เกิดเหตุข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาน่าเงินลงทุนรวมถึงผลประโยชน์ทั้งหมดไปลงทุนต่อใน
หลักทรัพย์ และ/ หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่าหนด หรือตามที่ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้ และบริษัทจัดการจะ
ด่าเนินการน่าเงินลงทุนรวมถึงผลประโยชน์ทั้งหมดกลับคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในโอกาสแรกที่ท่าได้ โดยจะค่านึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส่าคัญ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทจัดการจะท่าหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับแต่ครบก่าหนด
อายุกองทุน
(2) วันสิ้นสุดอายุโครงการ : บริษัทจัดการจะแจ้งวันสิ้นสุดอายุโครงการถึงผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุด
การเสนอขายหน่วยลงทุน
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1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนมีเงินลงทุนสูง
1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขาย :
2.1. จ่านวนเงินทุนของโครงการ : 1,100,000,000.00 บาท
2.2. เงื่อนไข (จ่านวนเงินทุนของโครงการ) :
หากในระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนมีการจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าเกินกว่าจ่านวนเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการ
อาจเพิ่มจ่านวนเงินของโครงการได้อีกไม่เกิน 165 ล้านบาท
ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการ สามารถขายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจ่านวนเงินทุนโครงการของกองทุนแล้ว บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า
2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท
2.4. จ่านวนหน่วยลงทุน : 110,000,000.0000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท
2.6. มูลค่าขั้นต่่าของการสั่งซื้อครั้งแรก : 500,000.00 บาท
2.7. มูลค่าขั้นต่่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : ไม่มีการเสนอครั้งถัดไป เพราะกองทุนนี้เสนอขายเพียงครั้งเดียว
2.8. มูลค่าขั้นต่่าของการสั่งขายคืน : ไม่ก่าหนด
2.9. จ่านวนหน่วยลงทุนขั้นต่่าของการสั่งขายคืน : ไม่ก่าหนด
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่่า : ไม่ก่าหนด
2.11. จ่านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่่า : ไม่ก่าหนด
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม : -
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อืน่ หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ื่นที่จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. กองทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น “กองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้มีเงินลงทุนสูง” ไม่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้มีเงินลงทุน
สูง (หมายถึง ผู้ที่ลงทุนในกองทุนนี้ โดยลงทุนครั้งแรกตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไป)
2. กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชนและ/หรือภาครัฐ และหรือหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่
เสนอขายในประเทศไทย (FX bond) และ/หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่
ส่ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่ า หนดหรื อ เห็ น ชอบให้ ก องทุ น ลงทุ น ได้ โดยสามารถลงทุ น ได้ ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุน
นี้สามารถลงทุนในตราสารแห่งหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และหรือเงินฝากของสถาบันการเงิน ที่มีอันดับความ
น่าเชื่อถือต่่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) และ/หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่ อถือ
(Unrated Securities) ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนจะเป็นไปตามที่ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่าหนดหรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และ/หรือจัดให้มีการป้องกับ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจ่านวนส่าหรับมูลค่าตราสารหนี้ต่างประเทศที่กองทุนลงทุน โดยการลงทุนดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องก่าหนด หรือตามที่ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้ อย่างไรก็ดี จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
ทั้งนี้ กองทุนไม่มีนโยบายลงทุนในตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และตราสารหนี้ที่
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) ยกเว้นกรณีที่ในขณะที่กองทุนเริ่ม
ลงทุนในตราสารนั้น ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่
ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงต่่ากว่า Investment grade เพื่อให้กองทุนสามารถมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวต่อไปได้
รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่ส่านักงาน ก.ล.ต. ก่าหนด เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส่านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติ เห็นชอบ ยกเว้น หรือ ผ่อนผัน ให้ด่าเนินการเป็นอย่างอื่นได้
3. เพื่อให้กองทุนเป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้สนใจลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยสามารถ
ลงทุนได้จนครบก่าหนดอายุกองทุนและรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศได้
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ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการลงทุนของกองทุน
กองทุนมีเป้าหมายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินต่างๆ ของ
ภาครั ฐ และ/หรื อ เอกชน ทั้ ง นี้ กองทุ น อาจพิ จ ารณาลงทุ นในต่ า งประเทศไม่ เ กิน ร้ อ ยละ 79 ของมู ล ค่า ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ ข องกองทุ น ที่ มี อ ายุ
ใกล้เคียงกับอายุโครงการจัดการกองทุน โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการลงทุนของกองทุนดังนี้
ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการลงทุนของกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
เป้าหมายอัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 1.50% ต่อปีของเงินลงทุนเริ่มแรก (ในรูปสกุลเงินบาท)

ตราสารที่ลงทุน

หุ้นกู้ ของ บริษัท เงินติดล้อ จากัด(มหาชน)

(1)

หุ้นกู้ ของ บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)

(1)

หุ้นกู้ ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)

(1)

หุ้นกู้ ของ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จากัด (มหาชน) (1)
หุ้นกู้ ของ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (1)
หุ้นกู้ ของ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จากัด (มหาชน)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

(1)

(1)

TRIS

สัดส่วนการ
ลงทุน
โดย
ประมาณ

อัตรา
ผลตอบแทน
ของตราสาร
โดยประมาณ
(ต่อปี) (ในรูป
สกุลเงินบาท)

ประมาณการ
ผลตอบแทนที่
ได้รับ
จากการลงทุน
ในรูปสกุลเงิน
บาท (ต่อปี)

A-

16.90%

2.18%

0.37%

A+

16.00%

1.10%

0.18%

A-

16.60%

1.85%

0.31%

BBB+

16.30%

2.60%

0.42%

A

16.60%

1.70%

0.28%

A-

16.60%

1.27%

0.21%

-

1.00%

0.40%

0.00%

รวม

100.00%

ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน

(2)

ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)

ระยะเวลาการ
ลงทุน
(โดยประมาณ)

2 ปี 1 เดือน

1.77%
(0.27%)
1.50%

หมายเหตุ
(1) แหล่งที่มาของข้อมูล อัตราผลตอบแทนที่เสนอขายโดยผู้ออกตราสาร ณ วันที่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
(2) ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทน
สู ง กว่ า ที่ ไ ด้ เ ปิ ด เผยไว้ ต อนเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น บริ ษั ท จั ด การอาจเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการจั ด การเพิ่ ม เติ ม ได้ ทั้ ง นี้ ไม่ เ กิ น เพดาน
ค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุในโครงการ
(3) ตราสารและ/หรือสัดส่วนที่ลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดหรือดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่น
แทนและ/หรือเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ข้างต้น โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหรือตราสารอยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้
(4) บริษั ทจัด การจะสงวนสิ ท ธิใ นการเปลี่ย นแปลงทรัพ ย์สิ นที่ล งทุน หรื อ สัด ส่ว นการลงทุน ได้เ ฉพาะเมื่อ มี ความจ าเป็ นและสมควรเพื่อ รั ก ษา
ผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ทาให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ
(5) ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทาให้การลงทุนในต่างประเทศ
ขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือ กรณีอื่น ใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไ ม่ส ามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือ ง กฎหมาย
เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย กฎหมายภาษีอ ากร และการบังคับใช้ข้อกาหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้า ออกของเงินลงทุน หรือกฎหมายหรือข้อกาหนดอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้กองทุนไม่สามารถดาเนินการให้เป็นไปตามรายละเอียดที่
โครงการกองทุ น ก าหนดไว้ ไ ด้ เช่ น ท าให้ อ ายุ โ ครงการกองทุ น อาจจ าเป็ น ต้ อ งขยายออกไปมากกว่ า ช่ ว งอายุ โ ครงการที่ ร ะบุ ไ ว้ หรื อ มี
ผลกระทบให้มูลค่าเงินลงทุนและผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมายอัตราผลตอบแทนโดยประมาณ
(6) หากไม่ส ามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้เนื่อ งจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/อัตราภาษีที่เกี่ยวข้อ งกับการ
ลงทุนในตราสารมีก ารเปลี่ยนแปลงอย่างมีนั ยส าคัญ ผู้ถือ หน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ และ/หรือ บริษั ท
จัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามอัตราที่โฆษณาไว้




ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามทีก
่ าหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตาม
อัตราที่โฆษณาไว้
สอบถามรายละเอีย ดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ ชวนได้ในวันและเวลาท าการเสนอขาย ได้ที่บ ริษัทหลัก ทรัพ ย์จัดการกองทุน ธนชาต
จากัด โทร 0-2126-8399 หรือ ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) โทร 1770 หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.ธน
ชาต แต่งตั้ง

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารหนี้
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3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
การก่าหนดสัดส่วนการลงทุนการลงทุนในต่างประเทศ : ก่าหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
และมีนโยบายลดหรือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่มีอยู่
3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :
รายละเอียดตามที่ระบุในข้อก่าหนดอื่นๆ
3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : การลดความเสี่ยง (Hedging)
3.7. การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : อื่นๆ
- มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy and hold)
3.9. ดัชนีชี้วัด / อ้างอิง (Benchmark) :
ไม่มีดัชนีเทียบวัดที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้แบบก่าหนดระยะเวลาลงทุน โดยกองทุนถือครองตราสารจน
ครบอายุโครงการ (Buy and hold)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที่ก่าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้ อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มี
การเปลี่ยนตัวชี้วัด ค่าอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้ เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก่าหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อก่าหนดของส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการด่าเนินงานของ
กองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดท่าหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน
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3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชนและ/หรือภาครัฐ และหรือหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศทีเ่ สนอ
ขายในประเทศไทย (FX bond) และ/หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ส่านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่าหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยสามารถลงทุนได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุน
อาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนนีส้ ามารถลงทุนในตราสารแห่ง
หนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และหรือเงินฝากของสถาบันการเงิน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุน
ได้ (Non-investment Grade) และ/หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนจะ
เป็นไปตามที่ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่าหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และ/หรือจัดให้มีการป้องกันความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจ่านวนส่าหรับมูลค่าตราสารหนี้ต่างประเทศที่กองทุนลงทุน โดยการลงทุนดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องก่าหนด หรือตามที่ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้ อย่างไรก็ดี จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
โดยกองทุนไม่มีนโยบายลงทุนในตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และตราสารหนี้ที่ได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) ยกเว้นกรณีที่ในขณะที่กองทุนเริ่ม
ลงทุนในตราสารนั้น ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่
ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงต่่ากว่า Investment grade เพื่อให้กองทุนสามารถมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวต่อไปได้
รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่ส่านักงาน ก.ล.ต. ก่าหนด เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส่านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติ เห็นชอบ ยกเว้น หรือ ผ่อนผัน ให้ด่าเนินการเป็นอย่างอื่นได้
ทั้งนี้ ความในวรรคหนึ่งจะไม่น่ามาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 15 วันนับ ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
หรือในช่วงระยะเวลาที่กองทุนมีความจ่าเป็นต้องรอการลงทุน และในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 15 วันก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ
กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารที่มอี ายุคงเหลือมากกว่าและ/หรือน้อยกว่าอายุโครงการ โดยในกรณีตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุน
มีอายุคงเหลือมากกว่าอายุโครงการ กองทุนจะขายตราสารหนี้ดังกล่าวก่อนครบก่าหนดอายุโครงการและอาจจะลงทุนในตรา
สารหนี้ระยะสั้นอื่นแทน หรือในกรณีที่ตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนมีอายุคงเหลือน้อยกว่าอายุโครงการ เมื่อตราสารนั้นครบอายุ
กองทุนจะน่าเงินไปลงทุนต่อจนครบอายุโครงการในหลักทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงด้านความผันผวนทางราคา (market risk) และ
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (liquidity risk)
ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
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ทั้งนี้ การค่านวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้
รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องค่านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส่าคัญ
 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบก่าหนดอายุโครงการ
 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจ่าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับค่าสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจ่านวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันท่า
การ
ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะด่าเนินการ
แก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายใน
ก่าหนดเวลาดังกล่าว
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ:
บริษัทอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ไม่เกินวงเงินลงทุนใน
ต่างประเทศที่ได้รับการจัดสรร
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
บริษัทจัดการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่าหนดดังต่อไปนี้ เว้น
แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น และหากบริษัท
จัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงของส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ดังกล่าว โดยไม่จ่าเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วย
ลงทุนก่อนการด่าเนินการ ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั้นๆ โดย
ค่านึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส่าคั ญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการด่าเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียด
โครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
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ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื่นของข้อ 3.13.1 นี้ ซึ่ง มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มีข้อก่าหนดหรือเงื่อนไขที่ท่าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็นตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ด่าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่
กฎหมายก่าหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจ่าอย่างสม่่าเสมอ ซึ่ง บริษัทจัดการ
สามารถเข้ าถึงได้เพื่อน่ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่
สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดท่าตามหลักวิชาการอัน
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่ก่าหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อช่าระหนี้การค้า ตั๋ว
แลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน่าเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท่านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจ่านวน
รวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินด้วย
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อก่าหนดส่าหรับตราสาร TS ในส่วน
ที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.1.2 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน กองทุนดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค่าที่ลงทุนในทองค่าแท่ง)
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค่านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น
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1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค่านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ product limit ส่าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น
1.1.2.4 มี ก ารลงทุ น ใน derivatives ที่ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ global exposure limit
ของกองทุนนั้น
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่ก่าหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1.1
1.2.1 มี คุ ณ สมบั ติ แ ละเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ใ นการลงทุ น เช่ น เดี ย วกั บ ข้ อ ก่ า หนดส่ า หรั บ
ตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2.2 จดทะเบียนซื้อขายใน SET
ส่วนที่ 3 :

ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน่าเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท่านองเดียวกับผู้รับฝากตามข้อ 1 – 9

ส่วนที่ 4 :

ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื้นฟู
1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

1.
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2.

ตราสารที่ใช้ในการท่า reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี
credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.2 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ
ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (TSFC) เป็นผู้ออก ที่มีก่าหนด
วันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถึงก่าหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้
เห็น
2.4 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่าง
หนึ่งดังนี้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น
credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่
น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมี การเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ
credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคา
ที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ
credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่าหนดเพิ่มเติม

3.

ระยะเวลาการรับช่าระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4.

ข้อก่าหนดเพิ่มเติมที่ บลจ. ต้องปฏิบัติส่าหรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก่าหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2 ห้ามน่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อก่าหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็ นการขายตาม repo ที่เ ป็น ไปตามประกาศคณะกรรมการก่า กับ หลั กทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการ
ก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการค่านวณ
ตามวิธีการดังนี้
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4.4

4.5

4.6

ส่วนที่ 5 :
1.

มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))
ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนช่าระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม
reverse repo
การด่ารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้อง
เรี ย กให้ คู่ สัญ ญาโอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ นเงิ น หรื อ หลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ตราสารที่ สามารถใช้ ใ นการท่ า
reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่
โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันท่าการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3
4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้น
วัน มีมูลค่าน้อยกว่า มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจ่านวนไม่เกิน 5 ล้าน
บาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จ่านวนใดจะต่่ากว่า และมีการก่าหนดเรื่องดังกล่าวไว้
ในสัญญาซึ่งได้ก่าหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว
บลจ. จะไม่ด่าเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
การค่านวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้ค่านวณดังนี้
4.5.1 ค่านวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที่มีการ
ค่านวณ
4.5.2 ค่านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค่านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมี
อยู่กับคู่สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงก่าหนดให้สามารถบังคับช่าระหนี้ตามธุรกรรมใด
ธุรกรรมหนึ่งจาก หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรม
ที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้
discount rate ที่น่ามาใช้ในการค่านวณ ต้องเป็นการก่าหนดขึ้นโดยค่านึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของ
คู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว

ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBL โดยในกรณีที่คู่สัญญา
ดังกล่าวกระท่าการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือด่าเนินการได้
ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื้นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการน่าเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
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2.

3.

1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที่มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
1.10 กองทุนบ่าเหน็จบ่านาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่าหนดเพิ่มเติม
หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ใ ห้ ยื ม ต้ อ งเป็ น หลั ก ทรั พ ย์ ที่ อ ยู่ ใ นระบบรั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ ข องศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ
หลักทรัพย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยท่าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องด่าเนิการดังนี้
3.1 ด่าเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็น
หลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั้นที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน
หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็นผู้ออกที่มีก่าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วัน
นับแต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วที่ถึงก่าหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.1.5 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้อง
เป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้่าประกันที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์
ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุน
ในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ด่าเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตามข้อ 3.1 หรือด่าเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมี
ผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับช่าระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามน่าหลักประกันตามข้อ 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือท่าให้ไม่สามารถบังคับตาม
หลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับช่าระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั้นเอง
3.4 ด่ารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้น่าเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
3.5.2 บัตรเงินฝาก หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ดังนี้
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4.

ส่วนที่ 6 :
1.

3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก่าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถึงก่าหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer
rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้น
ด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 Reverse repo ส่าหรับตราสารภาครัฐไทย
ลัก ษณะและสาระส่ าคั ญ ของสั ญ ญา ให้ ใช้ สัญ ญาที่ มี ลัก ษณะและสาระส่ าคั ญ ของสั ญ ญาตามประกาศ
ส่านักงานคณะกรรมการก่ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อก่าหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญายืม
และให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี้ย
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ทองค่า
1.6 น้่ามันดิบ
1.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.6 หรือ 1.9
1.8 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.7
1.9 underlying อื่นตามที่ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่าหนดเพิ่มเติม
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ
underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
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2.

3.

เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด่าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณีกองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้
อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 Derivatives on organized exchange
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นธนาคาร
พาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า
derivatives
2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการช่าระหนี้ด้วยการส่ งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้อง
เป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่ง
มอบสินค้านั้นก็ตาม
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้
3.1 เป็นดัชนีที่มีการก่าหนดวิธีการค่านวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือ
ปัจจัยต่างๆ ที่น่ามาใช้ในการค่านวณ และมีการค่านวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่าง
เป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้่าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของน้่าหนักทั้งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้่าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของน้่าหนัก
ทั้งหมด
ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีนา้่ หนักไม่เกินอัตราที่
ก่าหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้่าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องน่าองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
กับทองค่าหรือน้่ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองค่าหรือน้่ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคา
ทองค่าหรือน้่ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้
3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อค่านวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสาร
หรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
กองทุนนั้น
3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและท่าหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั้งนี้
หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
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3.4
3.5

3.6

มี ก ารแสดงดั ช นี นั้ น ๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น ประจ่ า ทุ ก วั น ท่ า การผ่ า นสื่ อ ที่ มี ก ารเสนอข้ อ มู ล อย่ า งทั น
เหตุการณ์
ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องค่านวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ
หลายอย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภค
ภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่ค่านวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
ในกรณี ที่ เ ป็ น ดั ช นี เ งิ น เฟ้ อ ดั ช นี ดั ง กล่ า วต้ อ งค่ า นวณโดยใช้ แ หล่ ง ข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง จากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือค่านวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ.
แสดงให้เ ห็นได้ว่ าวิ ธีก ารค่ านวณของผู้พั ฒนาดั ชนีดั งกล่า วสามารถสะท้อนอัต ราเงิ นเฟ้ อได้อ ย่า ง
เหมาะสม

4.

หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการช่าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ่านวนที่เพียงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจต้องช่าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น
และเป็นไปตามที่ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่าหนด

5.

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส่าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
ในกรณีที่บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การ
ลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่าหนด

6.

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส่าหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค่านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจัดการทราบทุกวันที่
15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท่าการของบริษัทจัดการ ให้
ค่านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันท่าการถัดไป
6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส่าคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึ่งค่านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มกี ารล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้

7.

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส่าหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่
เกี่ยวข้องกับความสามารถในการช่าระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดย
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7.3

คู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องช่าระเงินตามข้อตกลงซื้อ
ประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบ
ก่าหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบก่าหนดตามปกติ)
ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ
obligation มีหลายรายการซึ่งก่าหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ช่าระหนี้เมื่อเกิด credit
event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อ
เกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการ
ช่าระราคากันเฉพาะในส่วนของสิ นทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบก่าหนดเมื่อเกิด credit
event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์
อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกัน
ความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตรา
ดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อ
แลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือ
ครบก่าหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก่าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association
(ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่ส่านักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มีข้อก่าหนดที่ท่าให้สิทธิที่ก่าหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit
derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อก่าหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :
บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือ มีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง เพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนได้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาด
ทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีหนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ ประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของส่านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ดังกล่าว โดยไม่จ่าเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการด่าเนินการ ทั้ งนี้
ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั้นๆ โดยค่านึงถึงและรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส่าคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการด่าเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
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ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการท่าสัญญาใน
ประเทศที่มีหน่วยงานก่ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิก WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities) ต่างประเทศ
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื่นของข้อ 3.13.2 นี้ ซึ่งมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มีข้อก่าหนดหรือเงื่อนไขที่ท่าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็นตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
แฝงที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ด่าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่
กฎหมายก่าหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจ่าอย่างสม่่าเสมอ ซึ่ง บริษัทจัดการ
สามารถเข้าถึงได้เพื่อน่ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่
สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดท่าตามหลักวิชาการอัน
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่ก่าหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีทเี่ ป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อช่าระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว
ต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน่าเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท่านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจ่านวน
รวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินด้วย
ส่วนที่ 2 :

ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย
1.1.1 มี คุ ณ สมบั ติ แ ละเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ใ นการลงทุ น เช่ น เดี ย วกั บ ข้ อ ก่ า หนดส่ า หรั บ
ตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลักษณะดังนี้
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1.2

ส่วนที่ 3 :

1.1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก่ากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่ก่ากับ
ดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือ
เป็ น หน่ ว ยของกองทุ น CIS ต่ า งประเทศที่ มี การซื้ อ ขายในตลาดซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์
ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE
1.1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การก่ากับดูแลของหน่วยงานก่ากับดูแลที่
เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
1.1.2.3 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศกองทุน CIS ต่างประเทศ
ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การก่ากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการ
ส่าหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั้น
1.1.3 ประเทศที่ก่ากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ
ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่ส่านักงานก่าหนด
1.1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศกองทุนดังกล่าวต้องมีการจ่ากัด
การกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจ่าเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการ
ลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองค่าที่
ลงทุนในทองค่าแท่ง)
1.1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค่านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณี
ทรัพย์สินที่เป็น SIP
1.1.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค่านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ product limit ส่าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น
1.1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุน
นั้น
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่กองทุนลงทุน ต้องเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็น
ประเภทและชนิดเดี ยวกั บที่กองทุ นสามารถลงทุนได้ และเมื่ อน่าทรัพย์สินที่ไม่ สามารถลงทุนได้มา
ค่านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนดังกล่าว
กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่ก่าหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 2.1
2.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อก่าหนดส่าหรับตราสาร TS ใน
ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.2.2 จดทะเบียนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE
ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
3. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท่านองเดียวกับผู้รับฝากตามข้อ 1 – 2
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ส่วนที่ 4 :

ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ
การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้ อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ ต้อ งเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่าหนด

ส่วนที่ 5 :

ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ต่างประเทศ
การลงทุนในธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ต่างประเทศ ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่าหนด

ส่วนที่ 6 :
1.

ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี้ย
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ทองค่า
1.6 น้่ามันดิบ
1.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.6 หรือ
1.9
1.8 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.7
1.9 underlying อื่นตามที่ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่าหนดเพิ่มเติม
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจุบัน (spot price) หรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (future price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ
underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะด่าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณีกองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้
อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น นิติบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การก่ากับดูแลโดยหน่วยงานก่ากับดูแลด้าน
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WEE
2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการช่าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็น
ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้า
นั้นก็ตาม
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3.

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้
3.1 เป็นดัชนีที่มีการก่าหนดวิธีการค่านวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่น่ามาใช้ในการค่านวณ และมีการค่านวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาด
อย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้่าหนัก < 20% ของน้่าหนักทั้งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้่าหนัก < 35% ของน้่าหนักทั้งหมด ในกรณีที่
เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้่าหนักไม่เกินอัตราที่กา่ หนดใน
3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้่าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องน่าองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
กับทองค่าหรือน้่ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทัง้ หมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองค่าหรือน้่ามันดิบ หรือเป็น ดัชนีราคา
ทองค่าหรือน้า่ มันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้
3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อค่านวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสาร
หรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
กองทุนนั้น
3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มคี วามน่าเชื่อถือและท่าหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั้งนี้ หาก
ปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ่าทุกวันท่าการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องค่านวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลาย
อย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภค
ภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คา่ นวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึง่
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดงั กล่าวต้องค่านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือค่านวณจากราคาสินค้าและบริการที่บริษัท
จัดการแสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการค่านวณของผู้พัฒนาดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่าง
เหมาะสม
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4.

หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการช่าระหนีต้ ามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ่านวนที่เพียงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจต้องช่าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และ
เป็นไปตามที่ส่านักงานก่าหนดโดยอาศัยอ่านาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (ข) ของประกาศ

5.

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส่าหรับการลงทุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
ในกรณีที่บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การ
ลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่ส่านักงานก่าหนด

6.

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส่าหรับการลงทุนใน OTC derivatives
6.1 บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค่านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบ
ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือ น ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท่าการของ
บริษัทจัดการให้ค่านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันท่าการถัดไป
6.1.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส่าคัญ ให้คู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่งค่านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.1.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้

7.

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส่าหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรม
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่
เกี่ยวข้องกับความสามารถในการช่าระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดย
คู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องช่าระเงินตามข้อตกลงซื้อ
ประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบ
ก่าหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบก่าหนดตามปกติ)
ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ
obligation มีหลายรายการซึ่งก่าหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ช่าระหนี้เมื่อเกิด credit
event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อ
เกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการ
ช่าระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบก่าหนดเมื่อเกิด credit
event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์
อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกัน
ความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตรา
ดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อ
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7.3

แลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือ
ครบก่าหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก่าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association
(ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่ส่านักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้
7.3.1 มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ได้ ต ามกฎหมาย และไม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์
และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มีข้อก่าหนดที่ท่าให้สิทธิที่ก่าหนดไว้ในตราสารหนี้หรือสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ที่ credit derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อก่าหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่
ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน หรือประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุน ประกาศก่าหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย
กรณีที่เป็นการลงทุนของกองทุน buy&hold บริษัทจัดการสามารถเลือกค่านวณอัตราส่วนการลงทุนส่าหรับทรัพย์สินที่ลงทุน
โดยใช้ข้อมูล ณ วันทีม่ ีการลงทุนก็ได้
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สัญญา (single entity limit)
หมายเหตุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อก่าหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา
แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด่าเนินงานของ MF
2. Derivatives on organized exchange
ข้อ
1
2

ประเภททรัพย์สนิ

อัตราส่วน (% ของ NAV)

ตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ไม่จ่ากัดอัตราส่วน

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป

ไม่จ่ากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ากว่า 2
อันดับแรก

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ไม่เกิน 35%
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ข้อ

ประเภททรัพย์สนิ
2.3 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับต่่ากว่า investment grade
หรือไม่มี credit rating

3
4
5

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกิน 15%

หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 2.1
ไม่จ่ากัดอัตราส่วน
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ไม่เกิน 20%
ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดตัง้
(1) 20% หรือ
ขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขา ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต (2) น้่าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
ให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
benchmark + 5%
5.2 เป็นตราสารทีม่ ีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีทเี่ ป็นตราสารที่มกี ่าหนดวันช่าระหนี้ < 397 วัน นับ
แต่วนั ที่ลงทุน ที่ไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน่าเข้าแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี ่าหนดวันช่าระหนี้ > 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated
market

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

22

ข้อ

ประเภททรัพย์สนิ

6

ทรัพย์สินดังนี้
6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
6.1.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กึ่งทุน SN หรือ
ศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและเสนอขาย
ตราสารนั้นในต่างประเทศหรือผูอ้ อกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน
ประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III
6.1.2 เป็นตราสารทีม่ ีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
6.1.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.1.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
6.1.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี ่าหนดวันช่าระหนี้ <
397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนที่ไม่ได้มลี ักษณะตาม
6.1.2.1 หรือ 6.1.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตรา
สารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
6.1.2.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.2.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.1.2.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ี
ลักษณะท่านองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.1.2.3.1 – 6.1.2.3.2
6.1.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี ่าหนดวันช่าระหนี้ > 397 วัน นับ
แต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market
6.2 reverse repo
6.3 OTC derivatives
6.4 หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ
2.2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ของ SET หรือของ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าว
ที่อยู่ระหว่างด่าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท่าให้มกี ารเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
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อัตราส่วน (% ของ NAV)
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 15% หรือ
(2) น้่าหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%
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ข้อ
7

ประเภททรัพย์สนิ

อัตราส่วน (% ของ NAV)

หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สนิ
1

อัตราส่วน
(% ของ NAV)

การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยูใ่ นกลุ่มกิจการเดียวกัน

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตรา

หรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

ใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้่ า หนั ก ของทรั พ ย์ สิ น ที่ ล งทุ น ใน
benchmark + 10%

หมายเหตุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อก่าหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด่าเนินงานของ MF
2. Derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สนิ

อัตราส่วน (% ของ NAV)

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตาม
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็น เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี
ผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้
ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีม่ ีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุน
1.2 ธพ.
คงเหลือ < 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มี
1.3 บง.
อายุโครงการ > 1 ปี
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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ข้อ

ประเภททรัพย์สนิ

2

ทรัพย์สินดังนี้
2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ด่าเนินการให้มี
การรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารที่กฎหมาย
ก่าหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอ
ขายตามหลักเกณฑ์ทกี่ ่าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก่ากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสาร
หนี้ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มอี ายุไม่
เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมีการลงทุน
ใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
reverse repo
securities lending
total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุน
ส่าหรับกองทุน AI ทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วน
การลงทุนที่คา่ นวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit)

3
4
5

6 derivatives ดังนี้
6.1 การเข้าท่าธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพือ่ การลดความ
เสี่ยง (hedging)

อัตราส่วน (% ของ NAV)
รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงทีม่ ีอยู่

หมายเหตุ: ส่าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด่าเนินของ MF ไม่มีข้อก่าหนดเกี่ยวกับ product
limit
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สนิ

อัตราส่วน (% ของ NAV)

ตราสารหนี้ ตราสารกึ่ ง หนี้ กึ่ ง ทุ น ตราสาร 1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)
Basel III และศุกูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง
ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส่าหรับ
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสาร
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สิน
หนี้ภาครัฐต่างประเทศ)
ทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยัง
ไม่ ป รากฏในงบการเงิ น ล่ า สุ ด บลจ. อาจน่ า มู ลค่ า หนี้ สิน ทาง
การเงิ น ดั ง กล่ า วมารวมกั บ มู ล ค่ า หนี้ สิ น ทางการเงิ น ตามงบ
การเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็น
ข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสาร
ไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน ส่าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
การออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้น เป็น
รายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ
1.1 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออก
ใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่่ากว่า investment grade
หรือไม่มี credit rating ให้บริษัทจัดการลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้น
แต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจ ารณาเป็นราย
โครงการ
อัตราส่วนในข้อ (2) ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคล
ดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุ น หรือบริ ษัทเครดิต ฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มแห่ ง
ประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน่าเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
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ข้อ

2

ประเภททรัพย์สนิ

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

อัตราส่วน (% ของ NAV)
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท่านองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 1. – 9.
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ่านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
โดยได้รับความเห็นชอบจากส่านักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั้งนี้ การค่านวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก่ากับตลาดทุนว่า
ด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 5 : การดาเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก่าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจน
เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องด่าเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดท่ารายงานโดยระบุรายละเอี ยดเกี่ยวกับชื่อ จ่านวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท่าการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บส่าเนารายงาน
ไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) จ่าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยค่านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส่าคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า
ระยะเวลา 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4
(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจ่าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลง
ไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก่าหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดท่ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ่านวน อัตราส่วนการ
ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จ่าหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท่าการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจ่าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดท่า
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจ่าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อส่านักงาน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท่าการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
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2.

ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก่าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันท่าการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องด่าเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) จัดท่ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ่านวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท่าการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
ตลอดจนจัดเก็บส่าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
ก่าหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก่าหนดภายในโอกาสแรกโดยค่านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส่าคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค่านวณตามประเภท
ทรัพย์สิน (product limit) ส่าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญา
ใช้เงิน ตามส่วนที่ 3 ในข้อ 1
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ส่าหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ (3) (ก)
(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก่าหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดท่ารายงาน
ข้อมู ลเกี่ ยวกั บชื่อ จ่ านวน อั ตราส่ว นการลงทุนในทรั พย์ สินดั งกล่ าว รวมถึง วันที่ สามารถแก้ ไขให้เป็ นไป ตาม
อัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท่าการนับแต่วันที่
สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก่าหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการ
ต้องจัดท่ารายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว
และจัดส่งรายงานต่อส่านักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท่าการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คา่ นวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการ
ที่ลงทุน (concentration limit) ตามที่ก่าหนดในส่วนที่ 4 นอกจากการปฏิบัติตามข้อ (1) (2) และ (3) แล้ว บริษัท
จัดการต้องด่าเนินการดังนี้ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจ่านวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจ่าเป็นและสมควรโดยได้รับ
การผ่อนผันจากส่านักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอ่านาจควบคุม หรือยื่นค่าขอผ่อนผันการท่าค่าเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรัพย์สิน
เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องท่าค่าเสนอซื้อ
3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก่าหนดแต่ตอ่ มามีกรณีดงั ต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2. โดยอนุโลม
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนั้น
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ่าเป็นอื่นใดท่าให้บริษัทจัดการไม่สามารถด่าเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก่าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 วรรคหนึ่ง (3) (ข) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการด่าเนินการดังกล่าวจะ
ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจด่าเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องค่านึงถึง
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ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส่าคัญ และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการด่าเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อ
ส่านักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถด่าเนินการโดย
วิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้
ส่วนที่ 6 : การดาเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ด่าเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดท่ารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ท่าให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส่านักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท่าการนับแต่วันที่
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บส่าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ด่าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือด่าเนินการเปลี่ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก่าหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ด่าเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในก่าหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน รวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลง
ทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้อง
มีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจ ากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบก่าหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนั้นเพิ่มเติม
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน: ไม่มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน: ไม่มี
4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน): ไม่มี
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5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ไปรษณีย์
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- หักบัญชี
- อื่นๆ เช่น application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นตามที่บริษัทจัดการก่าหนด
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนและค่าขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ
ค่าขอใช้บริการกองทุนรวม (เฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม) และสามารถท่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ได้ในวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ซึ่งจะได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล ส่าคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบที่มีไว้
ณ บริษัทจัดการและที่ท่าการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
5.2.2 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องสั่งซื้อเป็นจ่านวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่่าในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั่งซื้อ จะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆใน “ค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน” และ “ค่าขอใช้บริการกองทุนรวม” (เฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชี
กองทุนรวม) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมช่าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจ่านวนที่บริษัทจัดการ หรือทางโทรสาร
ของบริษัทจัดการ ส่าหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ที่มีบัญชีกองทุน ทั้งนี้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนสามารถส่งค่าสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนทางโทรสารหรือโดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ พร้อมส่าเนาเอกสารแสดงตนที่รับรองส่าเนาถูกต้อง หรือ
เอกสารส่าคัญแสดงถึงการท่านิติกรรมของนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือก่าหนด
เพิ่มเติมในอนาคตให้บริษัทจัดการทางโทรสารด้วย
5.2.2.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องสั่งซื้อเป็นจ่านวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่่าในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี ) โดยผู้สั่งซื้อจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆใน “ค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน” และ “ค่าขอใช้บริการกองทุนรวม” (เฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชี
กองทุนรวม) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมช่าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจ่านวนที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน หรือทางโทรสารของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ส่าหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุน
ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนสามารถส่งค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือโดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการ
ยอมรับ พร้อมส่าเนาเอกสารแสดงตนที่รับรองส่าเนาถูกต้อง หรือเอกสารส่าคัญแสดงถึงการท่านิติกรรมของนิติบุคคล (แล้วแต่
กรณี) หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือก่าหนดเพิ่มเติมในอนาคตให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทางโทรสารด้วย
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5.2.2.3 ATM
ไม่มี
5.2.2.4 Tele-bank
ไม่มี
5.2.2.5 ไปรษณีย์
(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุน สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยระบุเป็นจ่านวนเงินที่ต้องการสั่งซื้อแต่
ละครั้งไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่่าในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “ค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน”
หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือก่าหนดเพิ่มเติมในอนาคต ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมช่าระเงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุนทั้งจ่านวนให้บริษัทจัดการ
(2) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องส่งค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน (เฉพาะส่วนต้นฉบับส่าหรับการน่าส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
โดย ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเก็บส่าเนาฉบับส่าหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน) ดราฟต์ หรือหลักฐานการโอนเงิน
พร้อมแนบส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเอกสารแสดงตนอื่นของทาง
ราชการ ที่ ลงนามรับรองส่าเนาถูกต้อง หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือก่าหนดเพิ่มเติมในอนาคต และผู้สั่งซื้อ
ประเภท นิติบุคคลจะต้องแนบเอกสารส่าคัญแสดงถึงการท่านิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เช่น หนังสือรับรอง หนังสือ
มอบอ่านาจกระท่าการ และหนังสือบริคณห์สนธิ ของนิติบุคคลนั้น หรือเอกสารอื่นใดที่บริษั ทจัดการยอมรับหรือก่าหนด
เพิ่มเติมในอนาคต ให้บริษัทจัดการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
5.2.2.6 Internet
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนและได้ขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตแล้ว สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่
เว็บไซต์ website:http://www.thanachartfundeastspring.com หรือ application ของบริษัทจัดการ ผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น
Smart phone /Tablet ฯลฯ ภายใต้รายละเอียด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านสื่อ
อินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการก่าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5.2.2.7 หักบัญชี
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารในการใช้บริการค่าสั่งหักบัญชีเงินฝาก สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชี
เงินฝากได้ โดยธนาคารที่ให้บริการได้แก่ ธนาคารธนชาต จ่ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ่ากัด (มหาชน) ธนาคารไทย
พาณิชย์ จ่ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ่ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ่ากัด (มหาชน) และธนาคารอื่นตามที่บริษัท
จัดการก่าหนด โดยสามารถดูรายละเอียด ได้ทางอินเทอร์เน็ต บน website:http://www.thanachartfundeastspring.com
5.2.3 การรับช่าระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
5.2.3.1 บริษัทจัดการ
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถช่าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด ค่าสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ หรือวิธีการอื่นใดที่
บริษัทจัดการยอมรับ โดยเช็คหรือดราฟต์ สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที่ท่าการของบริษัทจัดการ ภายใน
วันเดียวกับวันที่สั่งซื้อเท่านั้น โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีซื้อ
หน่วยลงทุน โดย บลจ.ธนชาต” ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี
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1. ธนาคารธนชาต จ่ากัด (มหาชน)
2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ่ากัด (มหาชน)
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ่ากัด (มหาชน)
4. ธนาคารกสิกรไทย จ่ากัด (มหาชน)
5. ธนาคารกรุงเทพ จ่ากัด (มหาชน)
6. ธนาคารออมสิน

ส่านักชิดลม
สาขาเพลินจิตทาวเวอร์
ส่านักรัชโยธิน
สาขาถนนหลังสวน
สาขาเพลินจิต
สาขาราชประสงค์

001-3-00417-4
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หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการก่าหนดให้เป็นบัญชีที่รับช่าระค่าซื้อหน่วยลงทุน และระบุ ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของ
ผู้สั่งซื้อ เพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้ด้านหลังเช็คหรือดราฟต์นั้นด้วย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่รับช่าระค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวโดยไม่ถือว่า
ปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในหนังสือชี้ชวนส่วน
สรุปสาระส่าคัญ
ในการช่าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องช่าระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัท
จัดการไม่ได้ และผู้สั่งซื้อที่ได้ท่าการสั่งซื้อหน่ว ยลงทุนและได้ช่าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจ่านวนแล้ว จะเพิกถอนการ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
ยกเว้นในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนส่งค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร หลังจากที่บริษัท จัดการได้รับค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน
พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว บริษัทจัดการจะส่งมอบส่าเนาค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อไว้เป็นหลักฐาน
โดยค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินตามค่าสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับ
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจ่านวนแล้ว
ในกรณีที่การช่าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อนั้น และจะด่าเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั้นคืนให้กับ ผู้สั่งซื้อภายใน 15
วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
5.2.3.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถช่าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด ค่าสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ หรือวิธีการอื่นใดที่
บริษัทจัดการยอมรับ โดยเช็คหรือดราฟต์ สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที่ท่าการของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่รับค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน ภายในวันเดียวกับวันที่สั่งซื้อเท่านั้น โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลง
วันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีซื้อหน่วยลงทุน โดย บลจ.ธนชาต” ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี
1. ธนาคารธนชาต จ่ากัด (มหาชน)
2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ่ากัด (มหาชน)
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ่ากัด (มหาชน)
4. ธนาคารกสิกรไทย จ่ากัด (มหาชน)
5. ธนาคารกรุงเทพ จ่ากัด (มหาชน)
6. ธนาคารออมสิน

ส่านักชิดลม
สาขาเพลินจิตทาวเวอร์
ส่านักรัชโยธิน
สาขาถนนหลังสวน
สาขาเพลินจิต
สาขาราชประสงค์
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หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการก่าหนดให้เป็นบัญชีที่รับช่าระค่าซื้อหน่วยลงทุน และระบุ ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของ
ผู้สั่งซื้อ เพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้ด้านหลังเช็คหรือดราฟต์นั้นด้วย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่รับช่าระค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่ าวโดยไม่ถือว่า
ปฏิบัติ ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในหนังสือชี้ชวนส่วน
สรุปสาระส่าคัญ
ในการช่าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องช่าระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัท
จัดการไม่ได้ และผู้สั่งซื้อที่ได้ท่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ช่าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจ่านวนแล้ว จะเพิกถอนการ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
ยกเว้นในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนส่งค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร หลังจากที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ได้รับค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่ง
มอบส่าเนาใบค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้สั่งซื้อไว้เป็นหลักฐาน โดยค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้
เรียกเก็บเงินตามค่าสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจ่านวนแล้ว
ในกรณีที่การช่าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อนั้น และจะด่าเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั้นคืนให้กับ ผู้สั่งซื้อภายใน 15
วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
5.2.3.3 ATM
ไม่มี
5.2.3.4 Tele-bank
ไม่มี
5.2.3.5 ไปรษณีย์
(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุน สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยระบุเป็นจ่านวนเงินที่ต้องการสั่งซื้อแต่
ละครั้งไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่่าในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “ค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน”
หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือก่าหนดเพิ่มเติมในอนาคต ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมช่าระเงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุนทั้งจ่านวนให้บริษัทจัดการ
(2) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องส่งค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน (โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเก็บส่าเนาค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนฉบับผู้สั่งซื้อ
หน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน) ดราฟต์ หรือหลักฐานการโอนเงิน หรือหลักฐานการช่าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน พร้อมส่าเนา
บัตรประจ่าตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ หรือเอกสารส่าคัญแสดงถึงการท่านิติกรรมในนามของ
นิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือก่าหนดเพิ่มเติมในอนาคต ที่ลงนามรับรองส่าเนา
ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
5.2.3.6 Internet
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนและได้ขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตแล้ว สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่
เว็บไซต์หรือ application ของบริษัทจัดการ ผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น Smart phone /Tablet ฯลฯ ภายใต้รายละเอียด หลักเกณฑ์
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เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการก่าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5.2.3.7 หักบัญชีเงินฝาก
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารให้ใช้บริการค่าสั่งหักบัญชีเงินฝาก สามารถช่าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัท
จัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต โดยวิธีสั่งหักบัญชีเงินฝากได้ โดยธนาคารที่
ให้บริการ ได้แก่ ได้แก่ ธนาคารธนชาต จ่ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ่ากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ่ากัด
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ่ากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุ งเทพ จ่ากัด (มหาชน) และธนาคารอื่นตามที่บริษัทจัดการ
ก่าหนด โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามที่สั่งซื้อและได้ช่าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจ่านวนแล้ว
ยกเว้นในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จ่านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ่านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อ
ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตาม
วันที่ได้รับค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ช่าระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจ่านวนแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเต็ม
ตามจ่านวนที่เสนอขายครั้งแรกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขาย
ก่อนครบก่าหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะด่าเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบที่บริษัทจัดการ
และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจ่านวน
หน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซื้อ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน
หรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จ่าเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก่ากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั้งแรก
5.2.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีที่ปรากฏเหตุกรณีการสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนมีผลให้จ่านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ่านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อส่านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตามข้อ 5.2.4
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนโดยไม่มีดอกเบี้ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ให้แก่ผู้สั่งซื้อ ตามที่อยู่ที่ระบุในค่าขอใช้บริการกองทุนรวม ภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
5.2.6 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
(1) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรกหากปรากฏกรณีดังต่อไปนี้ ให้การอนุมัติให้จัดตั้ง
และจัดการกองทุนรวมนั้นสิ้นสุดลง
(1.1) ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีการจ่าหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ไม่ถึง 35 ราย หรือ
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(1.2) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ เนื่องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วย
ลงทุนที่จ่าหน่ายได้ทั้งหมดต่่ากว่า 50,000,000 บาท หรือ
(1.3) ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ่ากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก่ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ่ากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ อันเป็นเหตุให้ส่านักงานปฏิเสธการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวมตามประกาศคณะกรรมการก่ากับตลาดทุนว่าด้วยการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมและการแก้ไข
เพิ่มเติมรายการทางทะเบียน
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแจ้งให้ส่านักงานทราบกรณีตามวรรคหนึ่ง (1.1) ภายในสิบห้าวันนับแต่วันปิดการเสนอขาย
หน่วยลงทุนดังกล่าว
เมื่อปรากฏกรณีตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการกองทุนรวมคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน และผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก
เงินดังกล่าว (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนั้น
ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
โดยในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อและผลประโยชน์ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ จองซื้อหน่วยลงทุนได้
ภายในก่าหนดเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมช่าระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่
ครบก่าหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมช่าระเงินจ่านวนดังกล่าวได้ครบถ้วน
(2) ในระหว่างระยะเวลาก่อนปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการจัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวม และยุติการขายหน่วยลงทุนองกองทุนรวมก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว
โดยบริษัทจัดการจะรายงานให้ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้นสิ้นสุดลงในวันที่
แจ้งให้ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจ่าหน่าย
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้ง
และจั ด การกองทุ น รวมสิ้ น สุ ด ลงตามวรรคสอง และหากบริ ษั ท จั ด การไม่ สามารถคื น เงิ น และผลประโยชน์ ภ ายใน
ก่าหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดของบริษัทจัดการ บริ ษัทจัดการจะช่าระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ
7.50 ต่อปีนับแต่วันที่ครบก่าหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการช่าระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน
หรือด่าเนินการอื่นใดตามที่ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก่าหนดหรือผ่อนผันให้ด่าเนินการได้
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าค่าสั่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือท่าให้เกิด
ความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะไม่ด่าเนินการตามค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นๆ โดยไม่จ่าเป็นต้องแจ้งผู้สั่งซื้อก่อนการด่าเนินการ
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ด่าเนินการตามค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อ หรือสั่งสับเปลี่ยน ที่
ไม่ได้มีสัญชาติไทย โดยไม่จ่าเป็นต้องแจ้งผู้สั่งซื้อก่อนการด่าเนินการ
(5) กรณีที่บริษัทจัดการ สามารถขายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจ่านวนเงินทุนโครงการของกองทุนแล้ว บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า
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(6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ด่าเนินการตามค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อ หรือสั่งสับเปลี่ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ท่าให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยง
ด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือ
กฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน
5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “ค่าขอเปิดบัญชีกองทุนรวม” (เฉพาะผู้สั่งซื้อ
หน่วยลงทุนกองทุนรวมที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการเป็นครั้งแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน โดยผู้สั่งซื้อหน่วย
ลงทุนจะต้องลงลายมือชื่อในค่าขอเปิดบัญชีกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะพิจารณาใช้เป็นหลักฐานในการ
ซื้อและ/ หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อการท่าธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
และ/ หรือเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แสดงมติเมื่อตรวจนับมติส่าหรับการขอมติใดๆ จากผู้ถือ
หน่วยลงทุน พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือก่าหนดเพิ่มเติมในอนาคต
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก) ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน ซึง่ ลงนามรับรองความถูกต้อง หรือ
(ข) ส่าเนาบัตรประจ่าตัวข้าราชการ ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง หรือ
(ค) ส่าเนาหนังสือเดินทาง ซึง่ ลงนามรับรองความถูกต้อง (กรณีชาวต่างประเทศ)
(2) กรณีนิติบุคคล
(ก) ส่าเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกรรมการผู้มีอ่านาจลงนามรับรองความถูกต้อง
(ข) ส่าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกรรมการผู้มีอา่ นาจลงนามรับรองความถูกต้อง
(ค) บัตรตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอ่านาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม
(ง) ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชนของผู้มีอ่านาจลงนามแทนนิติบคุ คล พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
(จ) หนังสือมอบอ่านาจกระท่าการ ส่าหรับกรณีที่มีการมอบอ่านาจให้ผู้อื่นกระท่าการแทนพร้อมส่าเนาบัตรประชาชนของ
ผู้มอบอ่านาจและผู้รับมอบอ่านาจ อนึ่งหากหนังสือมอบอ่านาจกระท่าการเป็นฉบับส่าเนา จะต้องลงนามรับรองโดย
ผู้มอบอ่านาจด้วย
ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนสามารถส่งค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร พร้อมส่าเนาเอกสารแสดงตนที่รับรอง
ส่าเนาถูกต้อง หรือเอกสารส่าคัญแสดงถึงการท่านิติกรรมของนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนทางโทรสารด้วย
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : ไม่มี
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : ไม่มี
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- บริษัทจัดการ
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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7.3. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม:
กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถื อหน่วยลงทุนได้ตกลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
สาหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติระหว่างอายุกองทุน
1. ในระหว่างอายุกองทุนบริษัทจัดการอาจรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ตามที่บริษัทจัดการก่าหนด
โดยจ่านวนเงินในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าว เป็นจ่านวนเงินที่จัดสรรโดยประมาณไม่เกินดอกเบี้ยรับ
และ/หรือก่าไรจากเงินลงทุน ของตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามหัวข้อ “ประเภทของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอืน่ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน” หลังกันเงินส่ารองส่าหรับค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ความในวรรคหนึ่ง จะไม่น่ามาบังคับในกรณีต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาดหรือราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรง
(2) หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือเหตุอื่นใดที่ได้รับ
การผ่อนผันจากส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. บริษัทจัดการจะด่าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติข้างต้น ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ
ด่าเนินการดังนี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ด่า เนินการจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และถือว่าไม่ปฏิบัติผิดไปจาก
รายละเอียดโครงการกองทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะก่าหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น รายละเอียดดังนี้
(ก) บริษัทจัดการจะน่าเงินทั้งหมดที่ได้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ไป
ลงทุนต่อยังกองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) และถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ด่าเนินการจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้วและถือว่าไม่ปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะก่าหนดหรืออนุญาตเป็น
อย่างอื่น
(ข) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติตามข้อ (ก) ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งความประสงค์มายังบริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษร
ตามแบบฟอร์มหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือก่าหนดเพิ่มเติมในอนาคต โดยต้องแจ้งล่วงหน้าเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 7 วันท่าการ ก่อนวันท่าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเว้นแต่บริษัทจัดการจะก่าหนดหรือ
อนุญาตให้ด่าเนินการเป็นอย่างอื่นได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ด่าเนินการตามค่าสั่ง
เปลี่ ย นแปลงวิ ธี ก ารรั บ เงิ น จากการรั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ของบุ ค คลใดหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลใดตามที่ บ ริ ษั ท จั ด การ
เห็นสมควร
สาหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อครบกาหนดอายุกองทุน
1. ในการด่าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อครบก่าหนดอายุกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งวันครบก่าหนดอายุ
กองทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เมื่อครบก่าหนดอายุ
กองทุน ในวันครบก่าหนดอายุกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจ่าหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของ
กองทุน เพื่อคืนเงินตามจ่านวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและกันส่ารองค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องของกองทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน
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2. เมื่อกองทุนครบก่าหนดอายุกองทุนและด่าเนินการเลิกกองทุน ในการคืนเงินจากการเลิกกองทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น
บริษัทจัดการจะด่าเนิน การรับซื้อคื นหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกราย ทั้งนี้ บริษั ทจัดการจะ
ด่าเนินการดังนี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ด่าเนินการจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และถือว่าไม่ปฏิบัติผิดไปจาก
รายละเอียดโครงการกองทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะก่าหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น รายละเอียดดังนี้
(ก) บริษัทจัดการจะน่าเงินทั้งหมดที่ได้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอั ตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ไป
ลงทุนต่อยังกองทุนเปิดธนชาต ตลาดเงิน (T-MONEY) และถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ด่าเนินการจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และถือว่าไม่ปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะก่าหนดหรืออนุญาต
เป็นอย่างอื่น
(ข) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติตามข้อ (ก) ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งความประสงค์มายังบริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษร
ตามแบบฟอร์มหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือก่าหนดเพิ่มเติมในอนาคต โดยต้องแจ้งล่วงหน้าเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 7 วันท่าการ ก่อนวันท่าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเว้นแต่บริษัทจัดการจะก่าหนดหรือ
อนุญาตให้ด่าเนินการเป็นอย่างอื่นได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ด่าเนินการตามค่าสั่ง
เปลี่ ย นแปลงวิ ธี ก ารรั บ เงิ น จากการรั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ของบุ ค คลใดหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลใดตามที่ บ ริ ษั ท จั ด การ
เห็นสมควร
รายละเอียดอื่นๆ ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
1. ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ บริษัทจัดการจะใช้รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุ น ณ วัน
ท่าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวโดยจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพักการโอนหน่วยลงทุนส่าหรับ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดงั กล่าวตัง้ แต่วันท่าการที่ 3 ก่อนวันท่าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจนถึง
วันท่าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงก่าหนดการดังกล่าว โดย
ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้ด่าเนินการแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 7 วัน
2. เมื่อบริษัทจัดการได้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนพร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบก่ากับภาษี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ และบริษัทจัดการจะ
ช่าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่บริษัทจัดการก่าหนด ภายใน 5 วันท่าการนับตั้งแต่วันถัดจาก
วันที่บริษัทจัดการค่านวณมูลค่าและราคาดังกล่าวเว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) บริษัทจัดการขอผ่อนผันระยะเวลาการค่านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน จากส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะด่าเนิน การดังกล่าวข้างต้นให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันท่าการนับแต่วันค่านวณ
มูลค่าและราคาดังกล่าวตามที่ได้รับการผ่อนผัน
(ข) บริษัทจัดการเลื่อนก่าหนดการช่าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามหัวข้อ “การเลื่อนก่าหนดการช่าระเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน”
ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติจะเป็นผลให้จ่านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง แต่ไม่ถือว่าเป็น
การจ่ายเงินปันผล

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

38

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไข วันและเวลา และวิธีการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
รวมถึง วิธี การช่า ระเงิ นที่ ได้ จากการรั บซื้ อคื นหน่ วยลงทุน ข้า งต้น โดยถือ ว่าผู้ ถือ หน่ วยลงทุนทั้ งปวงรับ ทราบและยิน ยอมให้
ด่าเนินการแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
เงื่อนไขอื่นๆ ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด่าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่การรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนดังกล่าว มีผลให้จ่านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจ่านวนน้อยกว่ามูลค่า
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่่า (ถ้ามี) หรือในกรณีที่จ่านวนเงิน ที่ได้รับจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีมูลค่า
น้อยกว่า 1,000 บาท หรือน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่กองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่ามูลค่าที่
ตราไว้ของหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะก่าหนดเป็นอย่างอื่น
(2) บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรั บปรุง เพิ่มเติมวันท่าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ วิธีการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติ วิธีการช่าระเงิน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบ
และยินยอมให้ด่าเนินการแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการ
ให้บริการดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท่าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่
ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ
7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
บริษัทจัดการจะด่าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันท่าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม : 8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน: 8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม:
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ สามารถขอรับ
หนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน ค่าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ /หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการก่าหนด(ถ้ามี) ได้ที่ ที่ท่าการทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาท่าการซือ้ ขายหน่วยลงทุน หรือช่องทาง
อื่น ที่ บริ ษั ทจั ด การอาจแจ้ง เพิ่ มเติ มในอนาคต และสามารถสั่ ง สับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ นได้ โดยกรอกรายละเอี ยดในค่ า สั่ ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ /หรือเอกสารอื่นใดที่ บริษัทจัดการก่าหนด พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่
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บริษัทจัดการก่าหนด(ถ้ามี) โดยน่าส่งเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการหรือ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสามารถด่าเนินการได้ตามวิธีการต่อไปนี้
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ โดยน่าเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
หรือ เงินที่ได้จากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่น เพื่อช่าระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ด้วยวิธีหักกลบ สามารถสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้ในวันและเวลาท่าการขายหน่วยลงทุน ตามวิธีการในหัวข้อการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก โดยบริษัทจัดการยกเว้นข้อก่าหนดเรื่องมูลค่าขั้นต่่าในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี้
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือ
เงินที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ และ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับค่าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ค่าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดมีผลกระทบ
ต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และกรณีตามหัวข้อการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม
ค่าสั่งซื้อหรือค่าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และ /หรือตามหัวข้อการหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หากบริษัทจัดการจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เช่น การ
เปลี่ยนแปลง และหรือเพิ่มเติมวันเวลา วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นต้น เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
เพื่อประโยชน์ หรือลดความเสี่ยงแก่กองทุนโดยรวม บริษัทจัดการจะปิดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้า
7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท่าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้
ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ
9. การชาระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อืน่ แทนเงิน :
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถช่าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช่าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะก่าหนดขั้นตอนการด่าเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ด่าเนินการได้ และขั้นตอนที่ก่าหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมทุกราย
10. การเลือ่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเลื่ อนก่าหนดช่าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค่าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่ก่าหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่ เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจ่าเป็นท่าให้ไม่สามารถจ่าหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ท่าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช่าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก่าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค่าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา
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ทั้งนี้ การเลื่อนก่าหนดการช่าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) เลื่อนก่าหนดช่าระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันท่าการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค่าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้ น เว้นแต่
ได้รับการผ่อนผันจากส่านักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค่าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก่าหนดการช่าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนก่าหนดช่าระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อส่านักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด่าเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนก่าหนดช่าระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องช่าระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามล่าดับวันที่ส่งค่าสั่งขายคืน
ก่อนหลัง
11. การไม่ขายไม่รับซือ้ คืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสัง่ :
1. บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค่าสั่งที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับค่าสั่งซื้อหรือค่าสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่ก่าหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดท่าการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระท่าได้ไม่เกิน 1 วันท่าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลา
ดังกล่าวจากส่านักงาน
(ก) มีเหตุจ่าเป็นท่าให้ไม่สามารถจ่าหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถค่านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจ่าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) เป็นการไม่ขายหน่วยลทุนตามค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้
ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท่าอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1) การกระท่าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระท่าที่เป็นการปฎิบัติตามค่าสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอ่า นาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถด่าเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระส่าคัญ
(3) อยู่ในระหว่างด่าเนินการเปลี่ยนให้ริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื่องมาจากการที่ริษัทจัดการกองทุนรายเดิม ไม่สามารถด่ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการก่ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการด่ารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
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2.

3

กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคบ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัด
จ่าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระท่าได้ไม่
เกิน 3 วันท่าการ
(4) อยู่ในระหว่างด่าเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม
เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 1. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค่าสั่งซื้อหรือ
ค่าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค่าสั่งซื้อหรือค่าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1. (1) (2) หรือ (4) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่ วยลงทุน
รายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับค่าสั่งซื้อหรือค่าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับค่าสั่งซื้อหรือค่าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั้ง
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด่าเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้ส่านักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับค่าสั่งซื้อหรือค่าสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ 1. (1) (2) และ (4) เกิน 1 วันท่าการ บริษัทจัดการจะด่าเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับ
ค่าสั่งซื้อหรือค่าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับค่าสั่งซื้อหรือค่าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม
เปิด ณ วันท่าการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้ส่านักงานทราบภายในวันท่าการก่อนวันเปิดรับค่าสั่งซื้อ
หรือค่าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค่าสั่งซื้อหรือค่าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับ
ค่าสั่งซื้อหรือค่าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค่าสั่งซื้อ หรือค่าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับ
มาแล้ว หรือหยุดรับค่าสั่งซื้อ หรือค่าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดค่านวณและประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคา
ขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้น
ไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนราย
อื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ่าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับค่าสั่งซื้อ ค่าสั่งขายคืนหรือค่าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันท่าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับค่าสั่งซื้อ ค่าสั่งขายคืน หรือค่าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
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13. เงื่อนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
1. ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถน่าหน่วยลงทุนไปจ่าหน่าย จ่าย โอน จ่าน่า หรือน่าไปเป็นประกันได้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ด่าเนินการตามค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ สั่งซื้อ หรือสั่งสับเปลี่ยน
ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ท่าให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความ
เสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และ
หรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน
3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ
หากการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจท่าให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย
ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act
(“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน
14. การจ่ายเงินปันผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 14.3. ก่าหนดเวลา วิธกี าร และข้อจ่ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน : ไม่มี
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :
ไม่เกินร้อยละ 1.2145 ต่อปี ของจ่านวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
รายละเอียด/จ่านวน/อัตรา :
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่สามารถประมาณการได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุน ที่ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 1.2145 ต่อปี ของจ่านวนเงินทุนจดทะเบียน ณ
วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จ่านวน/อัตรา :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0000 ต่อปีของจ่านวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
เงื่อนไขเพิ่มเติม : ในกรณีที่มูลค่าของกองทุนในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาท
หรือในกรณีที่มูลค่าของกองทุนในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาท หากต่อมา
กองทุนมีมูลค่าลดลงน้อยกว่าห้าสิบล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็ นอัตราร้อยละของ “มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ”ของกองทุน โดยในกรณีหลัง ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บข้างต้น จะเป็นอัตราร้อยละที่ไม่สูงกว่าอัตรา
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ร้อยละของค่าธรรมเนียมเดิมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาท โดยค่านวณตาม
มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน
หมายเหตุ “มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ” หมายถึง มูลค่าที่เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดของ
กองทุน ณ วันที่ค่านวณ ทั้งนี้โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี้ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที่ยังไม่ได้มีการค่านวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี้สินจนถึงวันที่ค่านวณ
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จ่านวน/อัตรา :
(1) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี
ในอัต ราไม่ เกิ นร้ อ ยละ 0.0540 ต่อ ปีข องจ่ า นวนเงิ นทุ น จดทะเบีย น ณ วั น จดทะเบีย นกองทรั พย์ สินเป็ นกองทุ นรวม
(บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว)
(2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปีของจ่านวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
ค่าใช้จ่ายอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนในต่างประเทศ ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการท่าธุรกรรมต่อรายการ (Transaction fee) ค่า SWIFT Telex
ค่าใช้จ่ายในการส่งไปรษณีย์ การโอนเงิน เป็นต้น
(บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว)
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จ่านวน/อัตรา :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปีของจ่านวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
(บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว)
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :
รายละเอียด/จ่านวน/อัตรา : ไม่มี
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจ่าหน่าย :
รายละเอียด/จ่านวน/อัตรา : ไม่มี
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :
รายละเอียด/จ่านวน/อัตรา :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปีของจ่านวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง มีดังต่อไปนี้
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(บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนดังกล่าว โดยรวมอยู่ในค่าธรรมเนียม
การจัดการรายปี)
(1) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั้งการจัดท่าหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ
(2) ค่า ธรรมเนี ย มธนาคารต่า งๆ ค่ า อากรแสตมป์ ค่า ไปรษณี ยากร ค่ าโทรศัพ ท์ ค่ า โทรสาร ค่า ประกาศในหนั ง สือ พิ ม พ์
ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรส่าหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ
ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารโต้ตอบโดยวิธีอื่นที่ไม่ใช่ทางไปรษณีย์
(3) ค่าธรรมเนียมผู้ช่าระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการช่าระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื่อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยหรือช่าระเงิน หรือทรัพย์สินอื่นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายใน
การจดทะเบียนเลิกกองทุนกับส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในระหว่างการช่าระบัญชีและเลิก
กองทุน
(4) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการด่าเนินคดีเพื่อการรับช่าระหนี้ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการด่าเนินคดีทางศาลเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึง ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการรับช่าระหนี้
ด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการช่าระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ และ ค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในการประเมินทรัพย์สินอื่น
(5) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการช่าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดท่า ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มค่าขอใช้บริการกองทุนเปิด
ค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน ค่าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(Fund Book) หรือรูปแบบอื่นที่ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ด่าเนินการได้ ใบยืนยัน/
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก่ากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด่าเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดท่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ
0.803 ต่อปีของจ่านวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน โดยกองทุนจะทยอยตัดจ่ายค่าโฆษณาตาม
ระยะเวลาของประโยชน์ ที่ไ ด้รับ หรือ บริษัทจัดการจะพิจารณาก่ าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการตัดจ่ายที่เ หมาะสม โดย
ระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เกิดค่าโฆษณานั้น
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดท่า ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการน่าส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ่งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ กองทุนที่บริษัทจัดการ
จัดท่าขึ้นหรือมีหน้าที่จัดท่าขึ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก่าหนดหรือ
กฎหมายก่าหนด
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน
(10) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามค่าสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม
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(11) ค่าใช้จ่ายในการด่าเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื่อได้รับค่าสั่งจากส่านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี)
(12) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการน่าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
(13) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดการกองทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้ ตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ของ
กองทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามค่าสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม ค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในการประสานงาน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น
(14) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการด่าเนินการขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(15) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าเช็ค ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank charge) และหรือค่าภาษีอากร ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับ
การลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การด่าเนินงาน (Arrangement fee)
การจัดหาให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ค่าปิดโอนหลักทรัพย์ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือ
ภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการช่าระราคา รับ
ช่าระราคา ค่ าธรรมเนียมส่า หรั บการใช้บ ริก ารทดรองจ่า ยเงินเพื่อ ช่า ระราคาหลัก ทรัพ ย์ ( Settlement Advance/
Contractual Settlement) จากผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ กรณีเกิดรายการ failed trade ในรายการขายหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมในการท่ารายการ ค่าบริการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการลงทุน ค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์
ในการติ ด ต่อ กั บ บุค คลภายนอก ค่ าธรรมเนี ย มและค่า ใช้ จ่า ยในการแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ การโอนเงิ น
ค่าใช้จ่ายของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศในการให้บริการ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
ความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือความเสี่ยงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ
เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคารอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม
อื่นใดเพื่อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บจากกองทุนตามที่จ่ายจริง
(16) ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ ค่าไปรษณียากรส่าหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนฯลฯ
(17) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและวิธีการค่านวณค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ
กับจ่านวนเงินที่จ่ายช่าระจริง
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน หมายความ
รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมตามหัวข้อ 15 รายการใดรายการหนึ่ง หรือ
หลายรายการ
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การค่านวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท่านองเดียวกัน
(ถ้ามี)
หมายเหตุ : 15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่มี
รายละเอียด/จ่านวน/อัตรา : 15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่มี
รายละเอียด/จ่านวน/อัตรา : 15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ไม่มี
รายละเอียด/จ่านวน/อัตรา : 15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
รายละเอียด/จ่านวน/อัตรา :
ในอัตราไม่เกิน 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วยหรือเศษของ 1,000 หน่วยหรือตามอัตราที่นายทะเบียนก่าหนด
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
รายละเอียด/จ่านวน/อัตรา :
ในอัตราไม่เกิน 53.50 บาท ต่อรายการ หรือตามอัตราที่นายทะเบียนก่าหนด
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่ก่าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
รายละเอียด/จ่านวน/อัตรา : 15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี
รายละเอียด/จ่านวน/อัตรา :
(1) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์ก่าหนด
เป็นการทั่วไปในการให้บริการโอนเงิน
(2) ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ท่าให้ไม่สามารถน่าฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือรายงานการถือหน่วยลงทุน
ใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื่อน่าไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณี
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พิเศษอื่นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอั ตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ก่าหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
หมายเหตุ
อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เป็นอัตราที่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท่านอง
เดียวกัน (ถ้ามี)
15.4. วิธีการค่านวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
การค่านวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1. ข้อ 15.2.2. (1) และข้อ 15.2.3. จะค่านวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 5 วันท่าการถัดไปจากวันสิ้นเดือน
ค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงานที่เรียกเก็บตามข้อ 15.2.6. จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่าย
ทั้งจ่านวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น
ทั้งนี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ก่าหนดโดยสมาคม นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที่ใช้ในการค่านวณค่าใช้จ่าย เป็นมูลค่าทรัพย์สินในสกุลเงินบาท
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตาม ข้อ 15.2 และ ข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการ โดยจะด่าเนินการดังต่อไปนี้
15.5.1 กรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ด่าเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงภายใน 3 วันท่า
การนับแต่วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลต้องกระท่าโดยวิธีการที่
เหมาะสมอันท่าให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล ดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าส่านักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการได้ด่าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว
15.5.2 กรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการต้องค่านึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นส่าคัญ และ
ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมอันท่าให้มั่นใจได้ว่าผู้
ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มี การเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
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(1) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่า ใช้ จ่ ายเดิ ม ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นโครงการ ให้บ ริ ษั ท จัด การเปิ ด เผยข้ อ มู ลดัง กล่ า วให้ ผู้ลงทุ น ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท่าการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
(2) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระท่าการดังกล่าวได้
ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมด่าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตรา
ขั้นสูงดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว
(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้น
สูงดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ
ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้น่ามาใช้กับกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ
15.5.3

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายตามข้ อ15.5.1 และ 15.5.2 (2) บริษัท จัดการจะแจ้งให้
ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมตามหัวข้อ 15 รายการใด
รายการหนึ่ง หรือหลายรายการ โดยรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่า
เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท่านองเดียวกัน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุง
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไข
โครงการ
16. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง:
16.1. วิธีการค่านวณ ก่าหนดเวลาในการค่านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดการจะค่านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศก่าหนด
ทั้งนี้ ในกรณีที่ต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการค่านวณ บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนที่เกี่ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแลผลประโยชน์
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2. บริษัทจัดการจะค่านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
(1) ค่านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างน้อยในวันดังนี้
(ก) ค่านวณทุกสิ้นวันท่าการก่อนวันท่าการซื้อขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันท่าการซื้อขายหน่วยลงทุน
(ข) ค่านวณทุกสิ้นวันท่าการซื้อขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันท่าการถัดไป
(ค) ค่านวณทุกสิ้นวันท่าการสุดท้ายของแต่ละเดือน และประกาศภายในวันท่าการถัดไป
(ง) ค่านวณทุกสิ้นวันที่ปรากฎเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุน
อย่างมีนัยส่าคัญ และประกาศภายในวันท่าการถัดไป
(2) ค่านวณและประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างน้อยในวันดังนี้
(ก) ค่านวณทุกสิ้นวันท่าการก่อนวันท่าการซื้อขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันท่าการซื้อขายหน่วยลงทุน
(ข) ค่านวณทุกสิ้นวันท่าการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการค่านวณ
ราคา และประกาศภายในวันท่าการถัดไป
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจ่านวนหน่วยลงทุนที่จ่าหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันท่าการที่
ค่านวณนั้น
การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1) และ (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1)ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที่ก่าหนดไว้ในข้อ 3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ด่ า เนิ น การด้ ว ยวิ ธี ก ารใดๆ เพื่ อ ให้ ผู้ลงทุ น ทราบข้ อ มู ลดั ง กล่ า วในช่ อ งทางที่ เ หมาะสม ได้ แ ก่ การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการ
ตัดสินใจลงทุนได้
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ท่าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน
ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จ่านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ ถูกต้อ ง บริษั ทจัดการจะด่าเนิ นการตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่ส่า นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศก่าหนด
3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือจ่านวน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะด่าเนินการดังต่อไปนี้
(3.1) ค่านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ต่าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) ค่านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ต่าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล ส่าหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค่านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต่าแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วย
ลงทุนเพื่อใช้ในการค่านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมต่าแหน่งที่ 5 ทิ้ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ค่านวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ต่าแหน่งโดยตัดทศนิยมต่าแหน่งที่ 5
ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่ค่านวณได้ใน (3.2)
(3.4) ค่านวณจ่านวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ต่าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่ให้ใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต่าแหน่งโดยตัดทศนิยมต่าแหน่งที่ 5 ทิ้ง
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

50

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการค่านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะน่าผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนเปิด
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะด่าเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ หรือการ
ประกาศทางเว็บไซต์ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถด่าเนินการตามวรรคหนึ่งได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาประกาศข้อมูล
ดังกล่าวด้วยวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการด่าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วย
ลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดท่าและส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันท่าการนับแต่วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีส่าเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ท่าการของบริษัทจัดการเพื่อให้ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบ
ได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(3) สาเหตุที่ท่าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งท่าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการค่านวณราคาหน่วย
ลงทุนครั้งต่อไป เช่น การก่าหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่
วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย
2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะค่านวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที่พบราคาหน่ วย
ลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และด่าเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่าง
จากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง
(1) จัดท่ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันท่าการถัดจากวันที่พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันท่าการถัดจากวันที่ค่านวณราคา
หน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันท่าการถัดจากวันที่บริษัท
จัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
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(ค) สาเหตุที่ท่าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การด่าเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีส่าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ท่าการของบริษัทจัดการ เพื่อให้ส่านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถุกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้อยหนึ่งฉบับภายใน 3 วันท่าการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วัน
ท่าการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดท่ารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งส่าเนารายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดท่าตาม (1) ให้ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วัน
ท่าการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั้น
เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่ง
รายงานมาตรการป้องกันให้ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส่าเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการ
ที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจ่านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจ่านวนซึ่งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ่านวนหน่วยลงทุนที่
จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ่านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลด
จ่านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ่านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่
แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ่านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ่านวน
ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุน
เปิดเป็นจ่านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ่านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา
เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้
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(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ่านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจ่านวนซึ่งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุ นที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จ่านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจ่านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ่านวนซึ่ง
มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ่านวนหน่วยลงทุนที่
จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ่านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ่านวนหน่วย
ลงทุนทีเ่ หลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ่านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชย
ราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น
ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจน่าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันท่าการนับแต่วันที่ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัท
จัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้
4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จ่ากัด
17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ่ากัด (มหาชน)
17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไม่มี
17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ : สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการหัวข้อ “ข้อก่าหนดอื่นๆ”
17.5. ที่ปรึกษา :
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17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ : 17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน : ไม่มี
17.6 ชื่อผู้สอบบัญชี
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ชื่อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ชื่อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล
ชื่อ : นาย บุญเกษม สารกลิ่น
รายละเอียดเพิม่ เติม (ผู้สอบบัญชี) :
ที่อ ยู่ บริ ษัท พี วี ออดิ ท จ่า กัด อาคารว่อ งวานิช บี ชั้ น 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : 0-2645-0080 โทรสาร : 0-2645-0020 Email : pva@pvaudit.co.th
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ส่านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปีของกองทุนรวม :
18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ - เดือน –
18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ –
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :
รายละเอียดวันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก :
วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และวันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก คือ วันเลิกกองทุน

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ :
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19.1 การเพิ่มจ่านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
บริษัทจัดการอาจด่าเนินการขอเพิ่มจ่านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนต่อส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือ
ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยเป็นไปตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศที่เกี่ยวข้องก่าหนด
19.2 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ ในกรณีดังต่อไปนี้
19.2.1บริษัทจัดการอาจขอให้ส่านักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั้งนี้ ส่านักงานอาจก่าหนด
เงื่อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้
(1) การเปลี่ยนแปลงข้อก่าหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ท่าให้สิทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการ
ลงทุน
(4) การค่านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ตามข้อ 16
(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส่าคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ท่าให้ผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส่าคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง
19.2.2 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อส่านักงาน นอกเหนือจากข้อ 19.2.4 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ยื่นค่าขอเป็นหนังสือพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค่าขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือส่าหรับประชาชน และช่าระ
ค่าธรรมเนียมต่อส่านักงานเมื่อส่านักงานได้รับค่าขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค่าขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
ส่าหรับประชาชนแล้ว ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศส่านักงานคณะกรรมการก่ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการก่าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นค่าขอต่าง ๆ
เมื่อส่านักงานได้รับค่าขอและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้ว ส่านักงานจะด่าเนินการพิจารณาให้
แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
การช่าระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บจากกองทุนรวม
19.2.3 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมี
จ่านวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยัง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น
19.2.4 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถือว่าส่านักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่อง
ดังกล่าว
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นในกรณีดังนี้
(ก) การลดมูลค่าขั้นต่่าในการซื้อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ่มจ่านวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(ง) การเพิ่มความถี่ของการส่งค่าสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของ
กองทุนรวมอย่างมีนัยส่าคัญ
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(จ) การลดเวลาส่งค่าสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) การแก้ไขเพิม่ เติมที่ต้องด่าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และค่าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ่านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์
(5) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด ตามข้อ 15.5.1 วรรค 2
19.2.5 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระท่าโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งจะ
ด่าเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือวิธีการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ให้บริษัทจัดการแจ้งการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการให้ส่านักงาน ก.ล.ต. ทราบรวมทั้งแจ้งไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน
และเผยแพร่ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ภายใน 15 วันนับแต่ วันที่
มติให้แก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อก่าหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่ก่าหนด
ไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535
20. ข้อกาหนดอืน่ ๆ :
20.1 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยมื เงินหรือท่าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก่าหนด ทั้งนี้การกู้ยืมเงินหรือท่าธุรกรรมการ
ขายโดยมีสัญญาซื้อคืนจะท่าเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม
20.2 บริษัทจัด การและ/หรือผู้ สนับสนุ นการขายและรั บซื้อคืน หน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการแต่งตั้ ง อาจพิ จารณาขอข้อมู ล
เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ลงทุนตามค่าจ่ากัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอ่านาจก่าหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนใน
กองทุนไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่น
ที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้มีอ่านาจ ทั้งนี้ บริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะด่าเนินการท่าความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client:
KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้
บริษั ทจั ดการและหรือ ผู้สนับ สนุ นการขายและรับ ซื้อ คืน หน่ วยลงทุน ทราบ โดยตามแนวทางปฏิบั ติข องกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะด่าเนินการตาม
กฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การท่าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูล ลูกค้าให้เป็น
ปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทั้งการด่าเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอ่านาจก่าหนดแนวทาง
20.3 การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม:ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของ
จ่านวนหน่วยลงทุนที่จ่าหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นใน
ส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ่านวนหน่วยลงทุนที่จ่าหน่ายได้แล้วทั้งหมด และจะด่าเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วย
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ลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นให้มีจ่านวนไม่เกินหนึ่งในสามของจ่านวนหน่วยลงทุนที่จ่าหน่ายได้ แล้ว
ทั้งหมดของกองทุน ภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือจะด่าเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทันที เว้นแต่เข้า
ข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก่ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ่ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการเว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก่าหนดเป็น
อย่างอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบยกเว้นหรือผ่อนผัน ให้ด่าเนินการเป็นอย่างอื่นได้
20.4 การควบรวมกองทุน
20.4.1 กองทุนอาจควบรวมกับกองทุนอื่นได้ เมื่อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และระดับความเสี่ยง
ของการลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละ
กองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และระดับความเสี่ยง
ของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษของโครงการแต่ละกองทุน
รวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะก่าหนดรายละเอียดของโครงการและข้อผู กพัน
ใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อผูกพันที่รับโอน (ถ้ามี) พร้อมทั้งขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเลิกกองทุน
รวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอนไปในคราวเดียวกันด้วย
ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกับกองทุนปิด หรือกองทุนปิดกับกองทุนเปิด
หากมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมที่รับโอนเพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับ
มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน วรรคหนึ่ง ถือ ว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว ทั้งนี้ โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ
ตามประกาศส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการก่าหนดวิธีปฏิบัติในการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไข
ประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวม
20.4.2 การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.4.1 บริษัทจัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติตาม
หลักเกณฑ์ที่ก่าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก่ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ
ขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยเปิดเผยข้อมูลที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ควรทราบเกี่ยวกับการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ให้ชัดเจนไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติ
ดังกล่าว
(1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เป็นปัจจุบันก่อนการขอมติควบรวมกองทุน ซึ่ง
จะต้ อ งแสดงรายละเอี ย ดเป็ น รายหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น โดยระบุ ป ระเภท ชื่ อ จ่ า นวน อั ต รา
ผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีว่าด้วยการบัญชีส่าหรับ
กิจการที่ด่าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมก่าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส่านักงาน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูล ค่าหน่วยลงทุน ณ วันท่าการสุดท้ายของสัปดาห์ล่าสุด และผลการด่าเนินงาน
ล่าสุดของกองทุนรวม
(2) สรุ ปประเด็น เปรี ยบเที ย บสาระส่า คัญ และความแตกต่ างของกองทุ น รวมที่ จ ะควบรวมกองทุน และ
ลักษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและ
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(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้
ถือหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอย่างน้อย
ขั้นตอน สาระส่าคัญของการด่าเนินการในแต่ละขั้นตอน และก่าหนดเวลาในการควบรวมกองทุน
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน
รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงินของกองทุน
รวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอน
การด่าเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลภายหลังการควบรวมกองทุน (ถ้ามี)
ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดังกล่าวที่จะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนและกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการช่าระบัญชี
ข้อดีและข้อเสียหลังจากมีการควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่มีลักษณะที่เกินความจริง
ข้อมูลอื่นตามที่ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก่าหนด

2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในก่าหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันที่การควบ
รวมกองทุนแล้วเสร็จ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการด่าเนินการ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนได้
3) ในช่วงระยะเวลานับแต่วันส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวันที่มีการควบรวมกองทุน
บริษัทจัดการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมที่ได้รับไว้แล้ว
หรืออาจหยุดรับค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ ที่ท่าการทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีการประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะจัดท่ารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวันท่าการสุดท้ายของแต่ละ
สัปดาห์ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจัดให้มีรายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ท่าการของบริษัทจัดการและ
สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดส่าเนาให้
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียด
การควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดข้างต้น บริษัทจัดการจะด่าเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่แก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าว
20.5 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft commission)
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่ อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของ
ความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษทั จัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจ่าเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)
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ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้อง
กระท่าด้วยความเป็นธรรมและค่านึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วยอย่างไรก็ตาม
บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (“Soft Commission”) เพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่
บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี้ได้ที่บริษัทจัดการ
20.6 บริ ษั ทจั ด การอาจลงทุน ในหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ ทรั พ ย์ สิน อื่ น เพื่ อ บริ ษั ท จัด การ เช่น เดี ยวกั นกั บ ที่ บริ ษั ท จัด การ ลงทุ น ใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการ ได้ที่ บริษัท
จัด การ ผู้ สนั บ สนุ น การขายหรือ รั บ ซื้ อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ที่ ได้ รั บการแต่ง ตั้ ง จากบริ ษั ท จัด การ (ถ้ า มี ) และส่า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสามารถขอข้อมูลดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ
20.7 การมอบหมายการจัดการในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุนให้บุคคลอื่นกระท่าแทน
20.7.1 บริ ษัท จัด การอาจพิ จารณามอบหมายการจั ดการในส่ วนที่เ กี่ ยวกับ การลงทุน ให้ บุค คลอื่ นกระท่ าแทน การ
มอบหมายต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ หรือเป็นไปตามที่ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
ก่าหนดหรือที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงในอนาคต
บุคคลที่ได้รับมอบหมายการจัดการดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลที่สามารถประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งนี้ หากเป็นการจัดการลงทุนในต่างประเทศ บุคคลที่
ได้รับมอบหมายต้องเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประเภทดังกล่าวจากจากหน่วยงานก่ากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commission
(IOSCO) และบุคคลดังกล่าวต้องได้รับการยอมรับจากส่านักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ในการมอบหมายการจัดการลงทุนตามวรรคหนึ่ง หรือการปฏิบัติการด้านงานสนับสนุน (back office) บริษัท
จัดการจะพิจารณาด้วยความระมัดระวังในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะด่าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
และต้องดูแลให้บุคคลดังกล่าวด่าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่
บุคคลที่ได้รับมอบหมายไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติ ตามที่ได้รับมอบหมายอีกต่อไป บริษัทจัดการจะด่าเนินการ
ยกเลิกการมอบหมายหรือเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับมอบหมายโดยไม่ชักช้า
20.7.2 บริษัทจัดการอาจพิจารณาการมอบหมายงานที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน โดยในการมอบหมาย
งานที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดการลงทุนให้ผู้อื่น บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย โดย
ขอบเขตงานต้องอยู่ในสถานะที่บริษัทจัดการควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ส่านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก่าหนด
20.8 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุน โดยขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการดังกล่าวจากส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้
การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่าหนด หรือตีความ หรือเพื่อให้เป็นไปตามค่าสั่งหรือการ
ตีความหรือการให้ความเห็นของหน่วยงานผู้มีอ่านาจ
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20.9 ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผู กพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับ
อนุมัติจากส่านักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวม
และผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดท่าขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
20.10 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแต่งตั้งบุคคลในการปฏิบัติการกองทุนรวมตามรายชื่อบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้มีคุณสมบัติในการปฏิบัติการกองทุนรวมดังกล่าว หรือกรณีที่เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ส่านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่าหนด หรือกรณีที่ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อ ท่าหน้าที่ดังกล่าว เช่น ที่ปรึกษา
ผู้สอบบัญชี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เป็นต้น เพิ่มเติม หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้ง รวมถึงแก้ไขชื่อ
และรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่การแต่งตั้งดังกล่าวท่าให้กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าที่ก่าหนดไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการจะขอแก้ไขโครงการในส่วนของค่าใช้จ่ายโดยวิธีการตามที่ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่าหนด
20.11 การระบุภูมิล่าเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์ส่าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิล่าเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล่าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิล่าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
ข้อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวก่าหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่
อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่น ที่อยู่ถาวร
ในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าใน
ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศก่าลังด่าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก่าหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ
FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก่าหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริ กันและ
บุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA ก่าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก่าหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดท่าเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อก่าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่ส่าคัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และ
เงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุน
กับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก่าหนดให้
สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อก่าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคาร
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และสถาบั น การเงิ น ในประเทศไทย ผู้ รั บ ฝากทรั พ ย์ สิน ผู้ ส นั บ สนุ น การขายและรั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ) มี ห น้ า ที่
ด่าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนช่าระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อก่าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการ
ท่าธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจท่าให้กองทุนรวมไม่
สามารถด่าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด่าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท่าให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนไม่สามารถท่ารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการด่าเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อก่าหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อก่าหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การด่าเนินการดังนี้
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องก่าหนด) ให้ค่ายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการน่าส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ่าตัวผู้
เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ่านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ่านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่
ได้รั บ เป็น ต้น )ที่มี อยู่ ในบัญชี ทั้ง หมดของผู้ถื อหน่ว ยลงทุน นั้นกั บบริษั ทจัด การ ให้กั บหน่ วยงานของรั ฐทั้ง ในและ
ต่างประเทศ ตามข้อก่าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนน่าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือค่ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่ก่าหนดไว้ใน
แบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการ
เปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน่าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ใน
กรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก่าหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ด่าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการด่าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการด่าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการก่าหนด บริษัทจัดการข อ
สงวนสิทธิในการด่าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจ่าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการด่าเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ด่าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในค่า
ขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับค่าสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และด่าเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ด่าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช่าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก่าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย
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(4) ด่าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท่าให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์
เพิ่มขึ้น หากมีการด่าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น
การด่าเนินการดังกล่าวถือเป็นความจ่าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท่าเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด่าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องอันจะท่าให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัท
จัดการจะเลือกด่าเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องก่าหนด)เท่านั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก่าหนดเพื่อรองรับการด่าเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะด่าเนินการตามข้อก่าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน่าส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือด่าเนินการอื่นใดที่ราชการก่าหนด โดยไม่จ่าเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
21. การดาเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกาหนด
กรณีบริษัทจัดการเป็น บลจ. ที่ไม่มีการจัดการกองอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
(1) กรณีไม่สามารถด่ารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงานได้
1. ไม่ให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่
2. ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ยังมิได้มีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
(2) กรณีไม่สามารถด่ารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิ จหรือเงินกองทุนขั้นต้น หรือไม่สามารถกลับมาด่ารง
เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงานงานได้ตามระยะเวลาที่ก่าหนดในแผนหรือแนวทาง หรือ
ระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน
1. ระงับการประกอบธุรกิจจนกว่าจะจะกลับมาด่ารงเงินกองทุนได้และได้รับอนุญาตจากส่านั กงาน ก.ล.ต.ให้สามารถ
กลับมาประกอบธุรกิจได้ตามปกติ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ
2. ไม่ให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่ รวมทั้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมผ่านทุกช่องทางการซื้อขาย
3. เปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุน รวมแทนภายใน 30 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถด่ารง
เงินกองทุนได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุจ่าเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้ส่านักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไป
ได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะค่านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส่าคัญและต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมก่อน และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยน
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยบริษัทจัดการรายเดิมจะท่าหน้าที่
บริหารจัดการกองทุนรวม ต่อไปเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์เพื่อไม่ให้กองทุนเสียหาย ทั้งนี้ ในช่วงที่มีการด่าเนินการ
เพื่อเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายใหม่เข้าบริหารแทน บริษัทจัดการรายเดิมอาจจะไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้
สูงสุดไม่เกิน 3 วันท่าการ
อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่บริษั ทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุน
รวมสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่บริษัท
จัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นกองทุนรวมที่มีก่าหนดระยะเวลาการรับซื้อคื นหน่วยลงทุน
(interval fund) ซึ่งมิได้มีช่วงเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นนั้น
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รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมส่าหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงที่จะมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในครั้ง
ถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค่าสั่งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกเท่านั้น
22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบตั ิไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมตั ิให้จดั ตั้งกองทุนรวมเป็น
การทั่วไป:
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัตใิ ห้จดั ตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป
และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยา
ความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ล งทุน บริษัทจัดการกองทุนรวม
ยินยอมให้น่าข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
ทั้งนี้ กองทุนไม่ได้มีการประกัน คุ้มครองเงินต้นหรือประกันผลตอบแทน
23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผู กพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค่าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ่านาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อก่าหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค่าสั่งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ด่าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค่าสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอ่านาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง
การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี้ ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อก่าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส่านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ
1. บริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จ่ากัด
ที่อยู่ (ภาษาไทย) : ชั้นห้อง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2217-5281
Website:https://www.thanachartfundeastspring.com
ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ): Units 902-908, 9th floor, Mitrtown Office Tower 944 Rama 4 Road,
Wangmai Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: 0-2126-8399 Fax: 0-2217-5281
Website:https://www.thanachartfundeastspring.com
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้
(1) ยื่นค่าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อส่านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท่าการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก และด่าเนินการ
เพิ่มจ่านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที่ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก่าหนด
(2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูก พันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด
(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทั้งจัดให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ได้จากการน่า
ทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน และน่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
(4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที่จ่าเป็น ทั้งนี้ เพื่อรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(5) ด่าเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและด่าเนินคดี หรือด่าเนินการอื่นใดแทนกองทุน กับผู้ออกหลักทรัพย์ที่ กองทุนลงทุนหรือมี
ไว้ เพื่อให้ได้รับการช่าระหนี้หรือได้มาซึ่งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์ดังกล่าว
(6) รับค่าสั่งซื้อหรือค่าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามจ่านวนทั้งหมดที่มีค่าสั่งซื้อหรือค่า สั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนในวันท่าการซื้อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับค่า
สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว หรือการปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ "การเสนอขายภายหลัง
การเสนอขายครั้งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค่าสั่งซื้อหรือค่าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่
ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับค่าสั่งซื้อหรือค่าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนตามค่าสั่งซื้อหรือค่าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน”
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(7) ด่าเนินการเพิ่มจ่านวนหน่วยลงทุนที่จ่าหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจ่านวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันท่าการถัดจากวันท่า
การซื้อขายหน่วยลงทุน
(8) เลื่อนก่าหนดการช่าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีค่าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื่อนไขที่ระบุในข้อ “การเลื่อนก่าหนดการช่าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน”
(9) สั่งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามอัตราที่ระบุในข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน”
(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที่ระบุในข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน”
(11) เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ”
(12) ชี้แจงและด่าเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรั บซื้อคืนหน่วยลงทุน ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะ
ลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยส่าคัญ
(13) ยกเลิกกองทุนตามที่ก่าหนดในข้อ “การเลิกกองทุนรวม”
(14) ค่านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก่าหนด
(15) จัดท่างบการเงินของกองทุนให้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีส่าหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก่าหนด
(16) จัดท่ารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือของรอบปีปฏิทินและรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก่าหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนและส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชีของกองทุน ตามล่าดับ
การจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมด่าเนินการอย่างน้อยด้วยวิธีการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) จัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์หรือสื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(2) เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยต้องมีการแจ้ง ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบด้วย ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งรายงานดังกล่าว
โดยวิธีการตาม (1) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมด่าเนินการตามวิธีการดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดท่ารายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามรอบปีบัญชีของกองทุน โดยไม่จัดท่า
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนหลัง บริษัทจะน่าส่งรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุนภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นปี
บัญชี เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไข
เป็นอย่างอื่น
(17) จัดท่ารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันท่าการ
นั้น
(18) จัดท่ารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ้นวันท่าการนั้น
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

65

(19) จัดท่ารายงานโดยระบุชื่อ จ่านวน อั ตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ส่านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่าหนด ซึ่งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติม พร้อมทั้งวันที่หลักทรัพย์มีมูลค่า
เกิ น อัต ราที่ ก่ า หนดพร้ อ มสาเหตุ และส่ งให้ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ท ราบภายใน 3 วั นท่ า การนั บตั้ ง แต่ วั น ถัด จากวั น ที่
หลักทรัพย์และ/ หรือทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราที่ก่าหนด
(20) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอื่นนอกจากการจดทะเบียนเพิ่มจ่านวนเงินทุน และการแก้ไข
เพิ่มเติมจ่านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่จ่าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ให้ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 5 วันท่าการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้น
(21) จัด ท่า หนั งสื อชี้ ชวนใหม่ ทุก รอบปี บัญ ชี เพื่อ แสดงข้อ มูลเกี่ ยวกับ กองทุ น ณ วั นสิ้ นปี บัญ ชี และจั ดส่ งให้ส่านั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้น ปีบัญชี รวมทั้งจัดส่งและด่าเนินการให้ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส่าคัญพร้อมกับใบค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน
และจั ด ให้ มี ห นั ง สื อ ชี้ ช วนส่ ว นข้ อ มู ลโครงการไว้ ที่ ท่ า การทุ ก แห่ ง ของบริ ษั ท จั ด การและสถานที่ ติ ด ต่ อ ทุ ก แ ห่ ง ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจ
ลงทุนได้ตลอดเวลาที่เสนอขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขเป็นอย่างอื่น
(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ก่าหนดในข้อ “เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์” ทั้งนี้โดย
ได้รับอนุญาตจากส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน
(23) แต่ ง ตั้ ง นายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น และจั ด ให้ มี ท ะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ส่ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก่าหนด
(24) จั ด ให้ มี ผู้ ส อบบั ญ ชี ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม โดยถื อ ตามข้ อ ก่ า หนดแห่ ง ประกาศส่ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
(25) แต่งตั้งผู้ช่าระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(26) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศก่าหนด
(27) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(28) ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการก่ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศส่านักงานคณะกรรมการก่ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ก่าหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค่าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ่านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อก่าหนดในข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค่าสั่งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ด่าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค่าสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้
เป็นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :
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ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค่าสั่งของส่านักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องด่าเนินการตามที่จ่าเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมรายใหม่เข้าท่าหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์:
ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ่ากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2296-4763-90
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการท่าหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่ก่าหนดในโครงการ
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที่กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั้งและด่าเนินงานของกองทุน
เช่น เงินซื้อหน่ วยลงทุน และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจ่าหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื่นใดของ
กองทุนและน่าเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน ตามค่าสั่งของบริษัทจัดการ
(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จ่าหน่าย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับช่าระ
หรือช่าระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามค่าสั่งของบริษัทจัดการ เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกต้องและ
ครบถ้วนแล้ว
(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามค่าสั่งของบริษัทจัดการ
(5) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการก่าหนดวิธีค่านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที่เป็นธรรมในกรณีที่
วิธีการค่านวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติท่าให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะค่านวณมูลค่า หรือกรณีที่
เป็นทรัพย์สินอื่นนอกจากที่ก่าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(6) จ่ายเงินเฉลี่ยคืนค่าหน่วยลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนเท่าที่คงเหลืออยู่เมื่อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร
(7) ท่าหน้าที่ในช่วงระยะเวลาการช่าระบัญชีดังต่อไปนี้
(ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการช่าระบัญชีจะเสร็จสิ้น
(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ช่าระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ในกรณีที่ผู้ช่าระบัญชีกระท่าการหรืองดเว้นกระท่าการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จนก่อ ให้เกิดความเสี ยหายแก่กองทุ น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้
ส่านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า
(ค) จ่ายเงินส่วนที่เหลือจากการกันเงินเพื่อช่าระหนี้ทั้งหมดของกองทุนแล้วคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนของหน่วย
ลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่
ทั้ ง นี้ หน้ า ที่ ข องผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ จ ะสิ้ น สุ ด ลงเมื่ อ ผู้ ช่ า ระบั ญ ชี ได้ ด่ า เนิ น การจดทะเบี ย นเลิ ก กองทุ น กั บ ส่ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) รับรองความถูกต้องในการค่านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้ค่านวณไว้ เมื่อเห็นว่าค่านวณถูกต้องแล้ว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องร่วมรับผิดชอบ
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ต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการค่านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้ค่านวณไว้และผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี้ย การ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
(10) จัดท่ารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี้ และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็ น ลายลัก ษณ์อั ก ษรถึ งผลในการด่ าเนิ นการตามค่ า สั่ง ของบริษั ท จัด การเกี่ย วกับ การรั บและจ่ า หน่ า ย
หลักทรัพย์ ดอกเบี้ย และอื่นๆ
(ข) จัดท่าบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้
(ค) จัดท่าบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดท่ารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการค่านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
ก่ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศส่านักงานคณะกรรมการก่ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งใน
ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด
(12) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติ ดังกล่าวโดยเคร่งครัด
หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระท่าการหรืองดเว้นกระท่าการ
จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะท่ารายงานเกี่ยวกับเรื่อง
ดัง กล่ า วโดยละเอี ย ด และส่ ง ให้ส่า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วั นนั บ แต่ วั นที่ ผู้ดู แ ลผลประโยชน์ รู้ ถึ ง
เหตุการณ์ ดังกล่าว
(13) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้โดยเคร่งครัด
(14) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน หรือก่าลังอยู่ในระหว่างท่า
การปิดโอนในชื่อของกองทุน เพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี้ยและอื่นๆ
(15) ด่าเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับค่าสั่งจากส่านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของ
กองทุน
(16) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื่อนก่าหนดการช่าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มี
ค่าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค่าสั่งซื้อหรือค่าสั่ง ขายคืนหน่วยลงทุน
ที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับค่าสั่งซื้อหรือค่าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการช่าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
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(17) แจ้งการเลื่อนก่าหนดช่าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดท่ารายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและ
หลักฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ส่งให้ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัทจัดการ
(18) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับช่าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการช่าระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ตามวิธี ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก่าหนด
(19) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี่ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชี
หรือรอบปีปฏิทินและรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื่อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปี
บัญชีของกองทุน (ถ้ามี)
(20) รับรองความถูกต้องในการค่านวณจ่านวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตาม
จ่านวนเงินที่บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจ่านวนหน่วยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ในแต่ละวันท่าการซื้อขายหน่วยลงทุน ตามค่าสั่งของบริษัทจัดการ
(21) ช่าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการแก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามค่าสั่งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ช่าระ
ผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของกองทุนตามค่าสั่งของบริษัทจัดการ
(22) รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเข้าบัญชีของกองทุน
(23) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก่าหนดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์
(24) ด่าเนินการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามค่าสั่งของบริษัทจัดการ
(25) ด่าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตน่าเงินตราเข้าออกนอกประเทศตามค่าสั่งของบริษัทจัดการ โดยจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการปริวรรตเงินตรา
(26) น่าส่งภาษีที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)
(27) จัดให้มีผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (ถ้ามี) ส่าหรับประเทศที่กองทุนน่า
ทรัพย์สินไปลงทุน เพื่อท่าหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่คัดเลือกและตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศว่าถูกต้องตามที่กฎหมายก่าหนด มีฐานะมั่นคงและมีศักยภาพในการ
ด่าเนินการเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน โดยผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้รับฝากทรัพย์สินนั้น
(28) รับรองผลการนับมติในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่
เกินร้อยละ 55 ของจ่านวนหน่วยลงทุนที่จ่าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการ โดยบริษัทจัดการมีหน้าที่ส่งเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติให้แก่ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ่านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก่าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื่อมีก ารเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมี หน้าที่ด่าเนินการตามที่จ่าเป็นเพื่อให้ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการด่าเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรอง
ความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
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ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระท่าการ งดเว้นกระท่าการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระท่าการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท่านั้น
จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการท่าหน้าที่เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการด่าเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีที่การด่าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ด่าเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอ่านาจด่าเนินการตามที่จ่าเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :
การเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทน จะกระท่าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก
ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนมีเงื่อนไขดังนี้
(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดย
บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือ
บริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะ
มีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศ ค่าสั่ง
ระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ ดั ง กล่ า ว ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วมี ผ ลให้ เ ป็ น การเพิ่ ม ภาระหน้ า ที่ แ ก่ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมาก ซึ่งคิดตามจ่านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ่านวนหน่วย
ลงทุนที่จ่าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
(5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศส่านักงานคณะกรรมการก่ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลัง บริษัทจัดการจะด่าเนินการให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์แก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการทราบเหตุดังกล่าว และแจ้งการแก้ไขดังกล่าว
ให้ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันท่าการนับแต่วันที่แก้ไขเสร็จสิ้น
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ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิไ ด้แก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายในก่าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะขออนุญาต
เปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อส่านักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต . ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ครบก่าหนดเวลาดังกล่าว และ
เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน
(6) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์น่าข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เกีย่ วข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที่
ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อย
กว่า 15 วัน
อนึ่ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั้งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามค่าสั่งของบริษัทจัดการหรือส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวม
ตลอดถึงการด่าเนินงานอื่นใดที่จ่าเป็น เพื่อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดเป็นไปโดยเรียบร้อย
โดยฉับพลัน เพื่อสามารถท่างานได้อย่างต่อเนื่อง
ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระท่าการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้
กระท่าได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยส่าคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอ่านาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
ทรัพย์สินของกองทุนจะเก็บแยกจากทรัพย์สินอื่น ณ ส่านักงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ คือ
ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ่ากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2296-4763-90
และ/หรือที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ่ากัด และ/หรือ ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ อื่นที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่
ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ก่าหนด
3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ที่อยู่ : อาคารว่องวานิช บี ชั้น 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : 0-2645-0080 โทรสาร : 0-2645-0020 mail : pva@pvaudit.co.th
ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที่อยู่ : อาคารว่องวานิช บี ชั้น 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : 0-2645-0080 โทรสาร : 0-2645-0020 mail : pva@pvaudit.co.th
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ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที่อยู่ : อาคารว่องวานิช บี ชั้น 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : 0-2645-0080 โทรสาร : 0-2645-0020 mail : pva@pvaudit.co.th
ชื่อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ที่อยู่ : อาคารว่องวานิช บี ชั้น 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : 0-2645-0080 โทรสาร : 0-2645-0020 mail : pva@pvaudit.co.th
ชื่อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล
ทีอ่ ยู่ : อาคารว่องวานิช บี ชั้น 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : 0-2645-0080 โทรสาร : 0-2645-0020 mail : pva@pvaudit.co.th
ชื่อ : นาย บุญเกษม สารกลิ่น
ที่อยู่ : อาคารว่องวานิช บี ชั้น 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : 0-2645-0080 โทรสาร : 0-2645-0020 mail : pva@pvaudit.co.th
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ส่านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน:
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จ่ากัด
ที่อ ยู่ : ห้ อง 902-908 ชั้ น 9 อาคาร มิต รทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวัง ใหม่ เขตปทุม วั น
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2217-5281
5. ผู้จัดจาหน่าย:
ชื่อ : ที่อยู่ : สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน:
ชื่อ : ธนาคาร ธนชาต จ่ากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2217-8000
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ชื่อ : ธนาคารทหารไทย จ่ากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ชั้น 2, 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-299-2349, 02-299-2350 โทรสาร 02-273-7806
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
เว้นแต่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อส่านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบหรื อประกาศก่ าหนดเป็นอย่างอื่ น
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้
(1)

ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ ส่าหรับการท่าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จากบริษัทจัดการหรือ
กองทุน (ถ้ามี) ตามที่ระบุในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(2)

บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามข้อก่าหนด และเงื่อนไขที่ก่าหนดในสัญญา
แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(3)

จั ด ส่ ง หนั ง สื อ ชี้ ช วนเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น หรื อ เอกสารการเปิ ด เผยข้ อ มู ลเกี่ ย วกั บ หน่ ว ยลงทุ น ที่ จ่ า หน่ า ยตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก่าหนด

(4)

แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกี่ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสั่งซื้อหรือการขายคืนหน่วยลงทุน

(5)

รับช่าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือช่าระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน

(6)

ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

(7)

ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

(8)

ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของ
หน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยส่าคัญ

(9)

ปฏิบัติตามข้อก่าหนดเกี่ยวกับวิธีการโฆษณาเพื่อจ่าหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศก่าหนด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่าหนด

(10) ท่าการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
ชื่อ : ที่อยู่ : สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :
ชื่อ : ที่อยู่ : สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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9. ที่ปรึกษา :
9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน:
ชื่อ : ที่อยู่ : สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) : 9.2. ที่ปรึกษากองทุน :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) : 10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
- ไม่มี 11. ผูร้ ับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ : ที่อยู่ : สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :
รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการหัวข้อ “ข้อก่าหนดอื่นๆ”
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน:
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนแก่บริษัทจัดการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อ "วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน"
13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : ไม่มี
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยมีวิธีการโอนหน่วยลงทุน ดังนี้
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(ก) ผู้โอนและผู้รับโอน จะต้องมายื่นค่าขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ส่านักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอน
ไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนเปิดกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในค่าขอ ใช้บริการกองทุนเปิด และยื่น
ต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมค่าขอโอนหน่วยลงทุน
(ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจ่าตัวประชาชน บัตร
ข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ และผู้ถือหน่วย ลงทุนประเภทนิติบุคคล
จะต้องแสดงเอกสารส่าคัญที่แสดงถึงการท่านิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เช่น หนังสือรับรอง หนังสือมอบอ่านาจ
กระท่าการ และหนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั้น ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ค) ผู้โอนหน่วยลงทุนจะต้องเสีย ค่าธรรมเนียมการโอนหน่ว ยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนก่าหนด และ
หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
ใบเสร็จรับเงินและใบก่ากับภาษี พร้อมหลักฐานการรับค่าขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผู้โอนและผู้รับโอนไว้เป็นหลักฐาน
(ง) ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่ วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนของ
ผู้โอนและผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ แก่ผู้โอนและผู้รับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ได้รับค่าขอโอนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารครบถ้วนตามที่ก่าหนด
13.4. ข้อจ่ากัดการโอนหน่วยลงทุน :
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ด่าเนินการตามค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อ หรือสั่งสับเปลี่ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ท่าให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยง
ด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือ
กฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจท่าให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความ
เสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือ
กฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อท่าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะท่าการ
แก้ไขเพิม่ เติมโครงการ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ”
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ่านวนหน่วยลงทุนที่จ่าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจ่านวนที่ถืออยู่
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13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ:
ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น มี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ เงิ น คื น หากกองทุ น ต้ อ งเลิ ก ไป โดยบริ ษั ท จั ด การจะจั ด ให้ มี ผู้ช่ า ระบั ญ ชี ที่ ส่า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.เห็นชอบเป็นผู้ช่าระบัญชีโดยจะได้ด่าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุในข้อ “การช่าระบัญชี
กองทุนบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่ว ยลงทุนเมื่อเลิก
โครงการ”
13.7. สิทธิประโยชน์อื่นๆ:
สิทธิในการเปลี่ยนประเภทของหน่วยลงทุน เนื่องจากหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นประเภทระบุชื่อผู้ถือ ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงไม่มี
สิทธิในการขอเปลี่ยนประเภทของหน่วยลงทุน
13.8. อื่นๆ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจ่ากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ การที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อก่าหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดู แลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมโดยชอบ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่
เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบ
แทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อก่าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้นๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน:
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน:
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ:
(1) นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะด่าเนินการบันทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งในกรณีผู้ถือหน่วย
ลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผู้ ถือหน่วยลงทุน
เหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในใบ “ค่าขอใช้บริการ
กองทุนรวม” เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
(2) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ได้รับค่าสั่งซื้อพร้อมเอกสารประกอบ ที่
สมบูรณ์ครบถ้วน และได้รับช่าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อเรียบร้อย นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะออก “สมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในวันท่าการซื้อหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ได้ท่ารายการซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนมีหน้าที่มารับสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนให้ด่าเนินการเป็น อย่าง
อื่นได้
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน อาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งเป็น
ผู้ด่าเนินการดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้ด่าเนินการดังกล่าวในนามบริษัท
จัดการหรือนายทะเบียน
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(3) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค่าสั่งซื้อถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนและบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนได้ท่ารายการเพื่อจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อแล้ว โดยสิทธิของผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบีย นหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
(4) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนซื้อและหรือขายคืน และหรือสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุน แต่ละครั้ง และบริษัทจัดการได้ท่ารายการ
ดังกล่าวสมบูรณ์แล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะต้องน่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปบันทึกรายการให้ข้อมูล
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยสามารถท่าได้ตั้งแต่วนั ท่าการถัดจากวันท่าการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ท่ารายการนั้น ๆ สมบูรณ์แล้ว (ในเวลาท่าการ ณ ที่ท่าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ
สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือ
นายทะเบียนให้ด่าเนินการเป็นอย่างอื่นได้
(5) หากเกิดกรณีที่ข้อมูลในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและข้อมู ลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อมูลของนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนไม่ตรงกัน บริษัทจัดการและนายทะเบียนจะถือว่าข้อมูลและยอดคงเหลือของหน่วยลงทุนของ
กองทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อมูลของนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นข้อมูลทางทะเบียนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
(6) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะด่าเนินการออกใบหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เฉพาะในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
หรืออนุญาตให้ด่าเนินการได้ เท่านั้น
(7) หากปรากฏข้อผิดพลาดในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะต้องท่าการทักท้วงข้อผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและ/
หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน
เงื่อนไขอื่นๆ
หลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะด่าเนินการบันทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งในกรณีผู้ถือหน่วย
ลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ บันทึกชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
เหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในใบ “ค่าขอใช้บริการ
กองทุนเปิด” เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
(2) ในกรณีที่หลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็น “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน” นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก
“หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันจ่านวนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน และจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบก่ากับภาษี (ถ้ามี) แก่ผู้สั่งซื้อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ ภายใน 15 วันนับแต่
วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุน ที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุนที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะด่าเนินการออกใบหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหน่วย ลงทุนร้อง
ขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน เพื่อน่าไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบัน การเงินหรือกรณีพิเศษ
อื่นๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระท่าเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร เท่านั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
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(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกค่าขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ข) ผู้ถือหน่วยลงทุนยื่นค่าขอให้ออกใบหน่วยลงทุน พร้อมช่าระค่าธรรมเนียมการออกใบหน่ วยลงทุนต่อนายทะเบียน
หน่วยลงทุน
(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะด่าเนินการออกใบหน่วยลงทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามจ่านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนกรอกในค่าขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ส่าหรับกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจ่านวนหน่วยลงทุนในค่าขอให้ออก
ใบหน่วยลงทุน มากกว่าจ่านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนส่าหรับหน่วยลงทุนจ่านวนเท่าที่ปรากฏในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
(ง) ใบหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการออกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน จะมี รายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก่าหนด
ซึ่งจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอ่านาจลงนามผูกพันบริษัท
จัดการและประทับตราส่าคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือใช้เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใด
ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ท่าได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้องและมี
ผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
(จ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจ่านวนดังกล่าวจะต้องน่าใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบ
คืนแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อโอนหน่วยลงทุนนั้นเข้า ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวได้
(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะด่าเนินการให้มีการออกและจัดส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ซึ่งได้รับการปรับปรุงรายการ
ให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยเป็นรายหกเดือน โดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมู ลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น
ทางไปรษณีย์ หรือทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (E-mail) เป็นต้น แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนหน่วยลงทุน
ณ วันที่ออกรายงานดังกล่าว
(5) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
ท่าการทักท้วงข้อผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและ/ หรือ
รายงานการถือหน่วยลงทุน
(6) บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) เป็นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่ส่านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ด่าเนินการได้ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท่า
การทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง
และในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือเกิดเหตุอันจ่าเป็นและสมควร บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่
จะใช้รูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่พิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้น โดยจะ
เป็นเพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส่าคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการ
ด่าเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการจะปิดประกาศที่ที่ท่าการทุกแห่งของบริษัท
จัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง โดยไม่ชักช้า
และเมื่อบริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ถือว่าหลักฐานแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบที่ใช้ในขณะนั้น เป็นหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแทน หลักฐานแสดงสิทธิใ นหน่วยลงทุน
รูปแบบเดิม
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(7) บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเงื่อนไขในการออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ เพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
เพื่ออ่านวยความสะดวกให้ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ
กองทุน และไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดท่าหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจ่าเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดท่าใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน
15. กาหนดเวลา วิธกี าร และข้อจากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน:
- ไม่มี 16. วิธีการชาระเงินหรือทรัพย์สินอืน่ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน:
หากมีการผิดนัดช่าระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ช่าระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับช่าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดช่าระหนี้ ดังนี้
16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็น ผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช่าระหนี้
16.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช่าระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่น่าทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้
จากการรับช่าระหนี้ มารวมค่านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจ่าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับ
ช่าระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระท่าได้โดยค่า นึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส่าคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช่าระหนี้ตกลงรับช่าระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทน
เงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก่าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส่านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่ า งที่ บ ริ ษั ท จั ด การยั ง ไม่ ส ามารถจ่ า หน่ า ยทรั พ ย์ สิ น ที่ ไ ด้ จ ากการรั บ ช่ า ระหนี้ บริ ษั ท จั ด การอาจจั ด หา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินส่ารอง
รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น
16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช่าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช่าระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันถัด
จากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน
15 วันท่าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผัน
ระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น
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ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้
จากการรับช่าระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจน่าเงินได้สุทธิ
ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มี
การจ่าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช่าระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่าย
ในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจน่าเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมค่านวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็
ได้
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับช่าระหนี้ตาม
ตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับช่าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจ่านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ่านวนหน่วยลงทุนที่จ่าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด หรือได้รั บความเห็นชอบจากผู้ดูแ ลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแ ลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดง
ความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั้นการรับช่าระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่า
การถือหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้น
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับช่าระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้ อมเหตุผล
และความจ่าเป็นในการรับช่าระหนี้
16.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช่าระหนี้ บริษัทจัดการจะน่าทรัพย์สินดังกล่าวมารวมค่านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะก่าหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการค่านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก่าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส่านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และจะด่าเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว
ต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจ่าหน่ายทรัพย์สิน
ดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระท่าได้โดยค่านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส่าคัญ และในระหว่าง
ที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจ่าหน่ายทรัพย์สินดั งกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ดังกล่าว
ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
16.3 กรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช่าระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะ
ด่าเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือ
ลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช่าระหนี้ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับช่าระหนี้ก็ได้ ใน
การด่าเนินงานดังกล่าวบริษัทจัดการไม่ต้องน่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมค่านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม
การช่าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะช่าระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่ก่าหนด เท่านั้น
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17. การจัดทาทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่วยลงทุน:
บริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวมมี ห น้ า ที่ จั ด ให้ มี ท ะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ อ อกตามมาตรา 125(5)
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

แห่ ง

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการช่าระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้ งการให้สิทธิหรือการจ่ากัดสิทธิ
ใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระท่าตามข้อก่าหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ด่าเนินการตามอ่านาจหน้าที่แล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจ่าน่าหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ่ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก่ากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจ่ากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะท่าให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที ก่าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้น
แต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจ่าน่าหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
18. ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ่านวนหน่วยลงทุนที่จ่าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื
หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจ่านวนที่ถืออยู่
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน:
การด่าเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายก่าหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ด่าเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถื อว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้
ด่าเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ด่าเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่ก่าหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินั้นเสียไป
ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส่าคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ่านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ่านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่ วยลงทุนซึ่งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ก่าหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่ก่าหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่ก่าหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจ่านวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ
แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้าง
มากหรือมติพิเศษของจ่านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
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(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจ่านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน:
การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่ก่าหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระส่าคัญที่เป็นไป
ตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดย
อาศัยอ่านาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่ อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส่าคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส่าคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อก่าหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อก่าหนดเกี่ยวกับการช่าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการก่ากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้อก่าหนดเกี่ยวกับการรับช่าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
(ง) ข้อก่าหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก่ากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณี
กองทุนรวมมีประกัน และข้อก่าหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส่าคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่
ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระส่าคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รั บความเห็นชอบจากส่านักงาน แล้วแต่
กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจ่าเป็นหรือสมควร และ
ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส่าคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใดต้องกระท่าเป็นหนังสือลงลายมื อชื่อโดยบุคคลผู้มีอ่านาจลงนามผูกพันบริษัท
จัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อ
ผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ท่าการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้
รวมทั้งจัดส่ งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจ่าเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่ง
รายงานประจ่าปีของกองทุนรวม
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ:
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: มี
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม : ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้ง
กองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและ
ผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้น่าข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
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ทั้งนี้ กองทุนไม่ได้มีการประกัน คุ้มครองเงินต้นหรือประกันผลตอบแทน
22. การเลิกกองทุนรวม:
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน:
บริษัทจัดการจะด่าเนินการเลิกกองทุน เมื่อปรากฏกรณีดังต่อไปนี้
22.1.1.หากปรากฏว่ากองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจ่านวนดังนี้
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน โดยค่านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน
ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันท่าการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุน เพื่อเป็นการ
รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) จ่านวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันท่าการใด
(3) เมื่ อ มี ก ารขายคื น หน่ วยลงทุ น สุ ทธิ ณ วั น ใดวั น หนึ่ ง เกิน กว่ า สองในสามของจ่ า นวนหน่ ว ยลงทุ น ที่
จ่าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(4) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลาห้าวันท่าการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิด
เป็นจ่านวนเกินกว่าสองในสามของจ่านวนหน่วยลงทุนที่จ่าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ความในข้อ 22.1.1 (3) และ (4) มิให้น่ามาใช้บังคับกองทุนรวมที่บริษัทจั ดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจาก
กองทุนรวมยั งคงมีทรั พย์สินคงเหลือที่ มีคุณ ภาพและมีสภาพคล่องอย่ างเพียงพอ และผู้ถือ หน่ว ยลงทุน ที่
เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น
ทั้งนี้ ความในข้อ 22.1.1 (3) และ (4) มิให้น่ามาใช้บังคับกองทุนรวมดังนี้
(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน
(ข) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(ค) กองทุนรวมฟีดเดอร์
(ง) กองทุนรวมดัชนี
(จ) กองทุนรวมอีทีเอฟ
22.1.2.เมื่อส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุน เนื่องจากบริษัทจัดการกระท่าการหรืองด
เว้น กระท่าการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน
22.1.3.เมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจ่านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ่านวนหน่วยลงทุนที่จ่าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน
22.1.4.ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจัดการกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่ก่าหนดไว้ในโครงการจัดการ
กองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
กรณีที่ภาวะตลาดการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงสูงจนมีผลให้อัตราผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะลงทุนมี
ความผันผวนจนอาจท่าให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ
22.1.5. เมื่อกองทุนครบก่าหนดอายุโครงการ
22.1.6.ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป หาก
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ปรากฏกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก่าหนดเป็น
อย่างอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบ ยกเว้นหรือผ่อนผันให้ด่าเนินการเป็นอย่างอื่นได้
(1) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมด่าเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้
เห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อันเป็นการปกปิดหรื ออ่าพรางลักษณะที่แท้จริงในการถือหน่วยลงทุนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ่านวนหน่วย
ลงทุนที่จ่าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
22.1.7.ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควร
สงสัยว่าอาจมีการจัดตั้ง จัดการ หรือใช้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุน
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และส่านักงานได้ด่าเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องท่า
การชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ภายในระยะเวลาที่ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่าหนด
ซึ่งในกรณีที่ไม่มีการชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือท่าให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้ง
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และส่านักงานสั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมท่าการแก้ไข หรือ
ด่าเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที่ก่าหนด เพื่อให้กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นนั้นเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
อย่างแท้จริงและบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด่าเนินการตามที่ส่านักงานสั่งได้ หรือด่าเนินการแล้วแต่ไม่
สามารถท่าให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง
22.1.8.กรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะด่าเนินการเลิกโครงการกองทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ
22.1.9.ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้ ส่านักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมได้
(1) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวมที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือ
ค่าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ่านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(2) มี ก ารจ่ า หน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น โดยบริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวมมิ ได้ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปตามที่ก่าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก่ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเป็นบุคคลอื่นใดที่มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถด่าเนินการตามค่าสั่งของส่านักงานตามหลักเกณฑ์ที่
ก่าหนดในประกาศคณะกรรมการก่ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ่ากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกส่านักงานสั่งเพิ กถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
ตามวรรคหนึ่ง หากได้มีการเสนอขายหน่วยลงทุนแล้วแต่ยังมิได้มีการจดทะเบียนกองทุนรวม ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินดังกล่าว (ถ้ามี)
ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนั้น
ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน โดยในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินค่า
จองซื้อและผลประโยชน์ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในก่าหนดเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
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จัดการกองทุนรวมช่าระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ครบก่าหนดเวลานั้น
จนถึงวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมช่าระเงินจ่านวนดังกล่าวได้ครบถ้วน
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกส่านักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
ภายหลังจากมีการจดทะเบียนกองทุนรวมแล้ว ให้ด่าเนินการให้มีการเลิกกองทุนรวมทันที
22.1.10 บริษัทหลักทรัพย์จะเลิกกองทุนรวม เมื่อส่านักงานมีค่าสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อส่านักงาน
มีค่าสั่งเพิกถอนการอนุมตั ิให้จัดตัง้ กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก่ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน
22.1.11 เมื่อบริษัทจัดการต้องด่าเนินการเลิกกองทุนอันเนื่องมาจากจ่านวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงหรือมีการขายคืน
หน่วยลงทุนเกินกว่าจ่านวนที่ก่าหนด หรือปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่าจ่านวนที่ก่าหนดและการเลิกกองทุนรวมจะ
เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น โดยรวม ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก่ า หนดในประกาศส่ า นั ก งาน
คณะกรรมการก่ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนทั่ว ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล
22.2. การด่าเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม:
บริษัทจัดการจะด่าเนินการเลิกกองทุน เมื่อปรากฏกรณีดังต่อไปนี้
(1) ยุติการรับค่าสั่งซื้อและค่าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันท่าการที่ปรากฏเหตุตาม 22.1.1.
(2) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้ง แจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมทั้งแจ้งส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของ
ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทั้งนี้ภายใน 3 วันท่าการนับแต่วันท่าการที่ปรากฏเหตุตาม 22.1.1.
(3) จ่าหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันท่าการนับแต่วันท่าการที่ปรากฏ
เหตุตาม 22.1.1. เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระท่าได้เพื่อช่าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ
(4) ช่าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจ่านวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันท่าการ
นับแต่วันท่าการที่ปรากฏเหตุตาม 22.1.1. และเมื่อได้ด่าเนินการช่าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็นการ
เลิกกองทุนเปิดนั้น
เมื่อได้ด่าเนินการตาม (1) ถึง (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการด่าเนินการตาม (3)
บริษัทจัดการจะด่าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก่ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการช่าระบัญชีของกองทุนรวม
ในกรณี ที่บริ ษัท จัดการทราบก่ าหนดการเลิก กองทุน ล่ว งหน้ า บริษั ทจั ดการจะด่ าเนิ นการเพื่อ เลิก กองทุ น
ดังต่อไปนี้
(1) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันท่าการ โดยวิธีการดังนี้
(ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดแู ลผลประโยชน์
(ข) แจ้งส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของส่านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
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(ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์
(2) ด่าเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิก
กองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันท่าการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุน
รวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
(3) จ่าหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีก่าหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อน
วันเลิกกองทุนรวม
23. การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
เมื่อได้ด่าเนินการตามข้อ “การเลิกกองทุนรวม” แล้วปรากฏว่ายังมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะ
ด่าเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการช่าระบัญชีของกองทุนรวม และจัดให้มีผู้
ช่าระบัญชีที่ส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ช่าระบัญชี โดยจะได้ด่าเนินการให้มีการจ่าหน่ายทรัพย์สินและ
ช่าระภาระหนี้สินของกองทุน และแจกจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉลี่ยตามจ่านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต ประกาศก่าหนด
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการช่าระบัญชีกองทุนบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะหักจากทรัพย์สินของกองทุน และเมื่อการช่าระบัญชีเสร็จสิ้น ผู้ช่าระบัญชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทุนกับส่านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฏว่ามีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ผู้ช่าระบัญชีจะจัดการ
โอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส่านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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