หนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุน
หนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนีเ้ พื่อการเลีย้ งชีพ
(T-NFRMF)

ระดับความเสี่ ยง : เสี่ ยงปานกลางค่อนข้างต่า (4)

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ห้อง 902 - 908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
10330 โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2217-5281 website:https://www.thanachartfundeastspring.com
Units 902-908, 9th floor, Mitrtown Office Tower, 944 Rama 4 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: (662) 1268399 Fax: (662) 055-5801 Website:https://www.thanachartfundeastspring.com

หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนีเ้ พื่อการเลีย้ งชีพ
จัดตั้งและจัดการโดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จากัด
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป
มูลค่าโครงการ 5,000,000,000 บาท
จานวนหน่วย 500,000,000 หน่วย
สถานที่ติดต่ อซื้อขายหน่ วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิ น
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด
ธนาคารกสิ กรไทย
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บริ ษทั จัดการแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)

(หนังสื อชี้ชวนฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2565)

ส่ วนข้ อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนีเ้ พื่อการเลีย้ งชีพ

ระดับความเสี่ยง : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่า (4)

หนังสื อชี้ชวนส่ วนข้ อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนีเ้ พื่อการเลีย้ งชีพ
(Thanachart General Fixed Income Retirement Mutual Fund : T-NFRMF)
ชื่ อเดิม (ไทย) : ธนชาติตราสารหนีเ้ พื่อการเลีย้ งชีพ
ชื่ อเดิม (อังกฤษ) NASSET General Fixed Income Retirement Mutual Fund (ชื่อย่อ) NFRMF
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ ยงของการลงทุน ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการ
เลี้ยงชี พ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผูล้ งทุน และผูล้ งทุนยอมรับความเสี่ ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการลงทุนได้
 ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผูล้ งทุนอาจได้รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสื อชี้ชวน
 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะไม่ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้อง
คืนสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกาหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชาระเงินเพิ่ม และ/หรื อเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
 ผูล้ งทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจาหน่าย โอน จานา หรื อนาไปเป็ นประกัน
 ผูล้ งทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ให้เข้าใจ รวมทั้งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมและขอรับคู่มือ
การลงทุนได้ที่บริ ษทั จัดการ หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน
 ในกรณี ที่ผูล้ งทุนได้รับการจัดสรรหน่ วยลงทุน ผูล้ งทุนรั บทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ ได้รับอนุ มัติจาก
สานักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริ ษทั จัดการกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่จดั ทา
ขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
 ผูล้ งทุนมีหน้าที่ในศึกษากฏหมายภาษีอากรที่เกียวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) เพื่อ
ความเข้าใจในการลงทุน และเงื่อนไขการลงทุนที่ถูกต้องเพื่อใช้ประกอบในการตัด สิ นใจลงทุน หรื อการซื้ อหรื อขายคืนหน่ วยลงทุน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพื่อให้เป็ นไปอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด หากการลงทุนและหรื อการซื้อขายหน่วยลงทุน
ขัดต่อกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ผูล้ งทุนอาจต้องชาระคืนภาษี และหรื อเบี้ยปรับ และหรื อเงินเพิ่มหรื อค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายอื่น
ใดที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการลงทุนหรื อซื้อขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ที่ไม่เป็ นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
บริ ษทั จัดการไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยค่าภาษีที่ผลู ้ งทุนถูกเรี ยกคืน เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และหรื อค่าใช้จ่ายอื่นใด
ที่เกิดขึ้นกับผูล้ งทุน
 ในกรณี ที่เงินจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพของผูล้ งทุนครบเงื่อนไขเกี่ยวกับกาหนดระยะเวลาซึ่ งเป็ นผลให้ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี
แล้ว ผูล้ งทุนจะไม่ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมจากการโอนเงินดังกล่าวมายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พ และการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอาจมีตน้ ทุนที่แตกต่างจากกองทุนรวมทัว่ ไป
 ในกรณี ที่การโอนเงินจากกองทุนสารองเลี้ยงชี พมายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พ จะมีผลให้การถือหน่ วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที่ ของบริ ษทั จัดการ บริ ษทั จัดการกองทุน รวมจะไม่นับคะแนนเสี ยงส่ วนที่ เกิ นกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่ ว ยลงทุน ที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมดังกล่าว
 ผูล้ งทุนมีหน้าที่ในการบันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพของผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้เป็ นไปตามที่กฎหมายที่เกียวข้องกาหนด และ/หรื อที่บริ ษทั จัดการกาหนด
 ผูล้ งทุนจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการใช้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี และ/หรื อดาเนิ นการคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด

 ผูล้ งทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 การพิจารณาร่ างหนังสื อชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสื อชี้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
 บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะปฏิเสธไม่รับ หรื อไม่ดาเนินการตามคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนของ ผูส้ ั่งซื้อ หรื อสั่งสับเปลี่ยนของบุคคลใด
หรื อกลุ่มบุคคลใดที่ทาให้บริ ษทั จัดการและหรื อกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ ยงทางกฎหมาย ความเสี่ ยงด้านภาษี หรื อความเสี่ ยง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรื อกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มี
ลักษณะเดียวกัน
 บริ ษทั จัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์กบั 1) พลเมืองสหรัฐอเมริ การ หรื อผูม้ ีถิ่น
ฐานอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ การ หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผูท้ ี่มี
หนังสื อเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผูถ้ ือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา 2) นิติบคุ คล รวมถึงบริ ษทั หรื อห้าง
หุ้นส่วน เป็ นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมิรกา รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาล
สหรัฐอเมริ กาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมิรกา 4) ผูล้ งทุนซึ่งติตต่อหรื อรับข้อมูล หรื อส่งคาสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษทั จัดการ
หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมิรกา ทั้งนี้รวมถึงผูล้ งทุนที่ใช้ตวั แทนหรื อผูจ้ ดั การที่ในประเทศ
สหรัฐอเมิรกาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้อ 1 - 4
 ผูล้ งทุนสามารถดูรายงานรอบระยะเวลาหกเดือน และรายงานรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวม ผ่านทางเว็บไซต์ บลจ.ธนชาต
 https://www.thanachartfundeastspring.com
ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสื อชี้ชวน และคู่มือการลงทุนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสื อชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้อา้ งอิงใน
อนาคตและเมื่อมีขอ้ สงสัยให้สอบถามผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 20 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่ อกองทุน
อายุโครงการ
วันที่ได้ รับอนุมัติให้ จัดตั้งและ
จัดการกองทุนรวม
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

ลักษณะที่สาคัญ
กองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนี้เพือ่ การเลี้ยงชีพ
ไม่มีกาหนดระยะเวลาสิ้นสุ ดของโครงการ
9 ธันวาคม 2545
26 ธันวาคม 2545
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุน

1. ประเภทของกองทุน
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
- กองทุนรวมตราสารแห่ งหนี้
2. นโยบายการลงทุน
ให้ความสาคัญกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่ งหนี้ เงินฝาก และ/หรื อตราสารทางการเงินต่าง ๆ ของ
ทั้งภาครั ฐและเอกชนที่ มีความมั่นคงและให้ ผลตอบแทนที่ ดี และ/หรื อหลักทรั พ ย์ห รื อทรั พ ย์สิน อื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่ น ที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดให้กองทุนลงทุนได้
ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด
3. ผลตอบแทนที่ผ้ลู งทุนจะได้ จากเงินลงทุน
หากปฏิบตั ิได้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่รัฐกาหนด ผูล้ งทุนจะได้รับ สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี โดยผูล้ งทุนสามารถนาเงินที่ซ้ื อหน่ วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ มาหักลดหย่อนภาษีได้และ เงินที่ได้รับจากการไถ่ถอน รวมถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น จะได้รับยกเว้นภาษีท้ งั
จานวน (ผูล้ งทุนต้องศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือการลงทุน
ได้ที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน)
ลักษณะที่สาคัญของกองทุน
Q: กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อมีการแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนหรื อไม่ อย่างไร
A: กองทุนรวมนี้เป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนทัว่ ไป และ ไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ ีจานวนเงินทุนโครงการเท่ าใด
A : จานวนเงินทุนของโครงการ เท่ากับ 3,500 ล้านบาท
Q: กองทุนรวมนีเ้ หมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใดผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่ าใด
A: กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับ
▪ บุคคลธรรมดาที่ตอ้ งการลงทุนระยะยาวสาหรับเตรี ยมไว้ใช้จ่ายเมื่อเกษียณอายุ โดยหากลงทุนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดจะได้รับ
สิ ทธิประโยชน์ทางภาษี
▪ ผูท้ ี่ตอ้ งการโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ เพื่อการบริ หารเงินลงทุนในส่วนที่ยอมรับความเสี่ ยงที่
เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ได้
▪ ผูล้ งทุนควรลงทุนใน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ในระยะยาว โดยศึกษาเงื่อนไขการลงทุนของ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ให้เข้าใจ
ก่อนการตัดสิ นใจลงทุน

Q: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
A: ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน ได้แก่
▪ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย หรื อปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ อาจมีผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนเปลี่ยนแปลง
ขึ้นลงได้
▪ ความสามารถในการชาระหนี้ของผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้ได้เต็มตามจานวนเงิน หรื อตามเวลาที่กาหนดไว้ ซึ่งอาจทาให้ผลู ้ งทุนไม่ได้รับเงิน
ลงทุนคืนเท่าที่คาดหวัง
▪ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะไม่ได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืน
สิ ทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกาหนดเวลามิฉะนั้นจะต้องชาระเงินเพิ่ม และ/หรื อเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
Q: กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ปู ระกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่ม่ งุ เน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรือไม่ อย่างไร
A: กองทุนนี้ไม่มีผปู ้ ระกันเงินทุนและไม่คมุ้ ครองเงินต้น
Q: กองทุนรวมนีม้ รี อบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
A: วันที่สิ้นสุ ดรอบบัญชี วันที่ 31 เดือน ตุลาคม
ข้ อกาหนดในการซื้อขายและโอนหน่ วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ ีวธิ ีการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่างไร
A: การขายหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่าในการซื้อครั้งแรก (เปิ ดบัญชี) 1 บาท
มูลค่าขั้นต่าในการซื้อครั้งต่อไป
1 บาท ขึ้นไป*
ราคาขายหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน**
ณ สิ้นวันทาการซื้อขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
หมายเหตุ

* สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษทั จัดการ หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอื้ออานวย และทางอินเทอร์เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5
ทิ้งและปัดศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ้น
*** บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ เปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยปรับเพิ่มได้สูงสุ ดไม่เกิน 1,000 บาท
และ/หรื อ ปรั บเพิ่มได้สูงสุ ดไม่เกิ น 100 หน่ วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็ นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ซึ่ งบริ ษทั
จัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดาเนิ นการดังกล่าว (ทั้งนี้ หากในกรณี ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดาเนินการ
ดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่ที่ทาการของบริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืน และประกาศใน
เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษทั จัดการกาหนด

การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทาการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น. ด้วยตนเอง ณ ที่ทาการบริ ษทั จัดการ
หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่าในการขายคืนแต่ละครั้ง
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

1.00 บาทขึ้นไป
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน**

ณ วันสิ้นวันทาการซื้อขาย
หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษทั จัดการ หรื อผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนบางแห่ งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอื้ออานวย และทางอินเทอร์เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่
5 ทิ้ง
*** บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ เปลี่ยนแปลง มูลค่าขั้นต่าของการสั่งขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สูงสุ ดไม่เกิน 1,000 บาท
และ/หรื อ จานวนหน่วยลงทุนขั้นต่าของการสั่งขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สูงสุ ดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่ งบริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30
วัน ก่อนวันดาเนินการดังกล่าว (ทั้งนี้ หากในกรณี ที่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดาเนินการดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่ที่ทาการของ
บริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน และประกาศใน เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ หรื อช่องทางอื่นใด
ที่บริ ษทั จัดการกาหนด
สถานที่ติดต่ อ ซื้อ-ขายหน่ วยลงทุน
ผูส้ นใจสามารถติดต่อด้วยตนเอง โทรสาร ไปรษณี ย ์ หรื อทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่
▪ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ที่อยูช่ ้ นั ห้อง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2217-5281
E-mail : mailus@thanachartfundeastspring.com
Website : https://www.thanachartfundeastspring.com
▪ ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 1770
▪ หรื อ ผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืน ที่ บลจ. ธนชาตแต่งตั้ง
วิธีการชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุน “บัญชีซื้อหน่ วยลงทุน โดย บลจ.ธนชาต”
“บัญชีจองซื้อหน่ วยลงทุนของบลจ.ธนชาต” บัญชีกระแสรายวัน
ธ.ทหารไทยธนชาต
ราชดาริ
011-1-08829-0
“บัญชีซื้อหน่ วยลงทุน โดย บลจ.ธนชาต” บัญชีกระแสรายวัน
ธ.ธนชาต
สานักชิดลม
001-3-00417-4
ธ.กรุ งเทพ
เพลินจิต
205-3-03201-3
ธ.กรุ งศรี อยุธยา
เพลินจิตทาวเวอร์
285-0-01087-9
ธ.กสิ กรไทย
ถนนหลังสวน
082-1-08292-7
ธ.ไทยพาณิ ชย์
สานักรัชโยธิน
111-3-03734-0
ธ.ออมสิ น
ราชประสงค์
000-0-0004393-5
โดยใช้ชุดชาระเงิน Pay-in-slip เพื่อนาเข้าบัญชีของธนาคารดังกล่าว หรื อวิธีการอื่นใดตามที่บริ ษทั จัดการอนุญาต

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
กรณีการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนแบบปกติ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถขอรับใบคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษทั จัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทาการ
(ผูส้ นใจลงทุนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด โทรศัพท์ 0-2126-8399)
Q: กรณีใดทีบ่ ริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่ วยลงทุน
A: บริ ษทั จัดการกองทุนรวมสงวนสิ ทธิไม่ขายหน่วยลงทุนดังนี้
1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผูม้ ีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่ประเทศ
สหรั ฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึ งผูท้ ี่ มี ห นัง สื อ เดิ น ทางของประเทศสหรั ฐอเมริ กา หรื อ ผูถ้ ื อ Green Card ที่ อ อกโดยประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษทั หรื อห้างหุ้นส่ วน เป็ นต้นซึ่ งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติบุคคล
ดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา
4) ผูล้ งทุนซึ่ งติดต่อหรื อรับข้อมูล หรื อส่ งคาสั่งเกี่ยวกับหน่ วยลงทุนของบริ ษทั จัด การ หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่ วยลงทุน
ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทั้งนี้ รวมถึงผูล้ งทุนที่ใช้ตวั แทนหรื อผูจ้ ดั การที่ต้ งั อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการ
ดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – ข้อ 4)
-

บริ ษทั จัดการจึงขอสงวนสิ ทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรง หรื อ
ทางอ้อม สาหรับผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้างต้น

-

บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับ คาสั่งซื้อหน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมีผลกระทบต่อการ
บริ หารกองทุนอย่างมีประสิ ทธิภาพเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน

-

บริ ษทั จัดการอาจหยุดรั บคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นการชั่วคราวเมื่ อพิจารณาแล้วเห็ นว่า การรั บคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนต่อไป
ตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริ หารกองทุนอย่างมีประสิ ทธิภาพ หรื อ ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อต่อกองทุน

Q: กองทุนรวมนีม้ ขี ้ อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรื อไม่ รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตาม
คาสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาสั่งซื้อหรื อขายคืนหน่ วยลงทุน ไว้อย่างไร
A: กองทุนรวมนี้มีขอ้ กาหนดดังนี้
การเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เปิ ดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณี ที่กาหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุ จริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ที่เข้าเหตุดงั ต่อไปนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่ งเหตุดงั กล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริ ษทั จัดการกองทุนรวม

(2) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั้งนี้ การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการ
ผ่อนผันจากสานักงาน
(2) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบเรื่ องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบ
ของผูด้ ูแลผลประโยชน์หรื อการรับรองข้อมูลของผูด้ ูแลผลประโยชน์ต่อสานักงานโดยพลัน
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ดาเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผถู ้ ือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่งคาสั่งขายคืนก่อนหลัง
การไม่ ขายหรื อไม่ รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้ว
1. การดาเนินการในกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารหนี้หรื อลูกหนี้ตามสิ ทธิ เรี ยกร้องผิดนัดชาระหนี้ หรื อตราสารที่ลงทุนประสบปั ญหาขาด
สภาพคล่องหรื อไม่สามารถจาหน่ ายได้ดว้ ยราคาที่ สมเหตุสมผล (side pocket) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะปฏิ บตั ิ ตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน
รวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
2. บริ ษทั จัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้ อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้ว หรื อจะหยุดรับคาสั่งซื้ อคาสั่งขายคืน คาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณี ที่กาหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุ จริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ดงั ต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบ
ของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่ซ้ือขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละสิ บของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรื อรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรื อ
(ค) มี เหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่ งเหตุดงั กล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริ ษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรื อเป็ นการหยุดรับคาสัง่ ซื้อหน่วยลงทุน แก่ผลู ้ งทุนเฉพาะราย
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริ งดังต่อไปนี้
(ก) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1) การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะ
เป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสั่งเกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรู ้จกั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดาเนิ นการเปลี่ยนให้บริ ษทั จัดการกองทุ นรวมรายอื่นเข้าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื่ องมาจากการที่บริ ษทั จัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุ รกิจการจัดการกองทุนรวม การจัด การกองทุนส่ วน
บุคคล การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่ วยลงทุน และการเป็ น
ผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
3. เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 2. และบริ ษทั จัดการประสงค์จะไม่ขายหรื อไม่รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสั่งซื้ อคาสั่งขายคืน
คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(1) แจ้งผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนที่ มีคาสั่ งซื้ อ คาสั่งขายคืน คาสั่งสั บเปลี่ ยนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึ งการไม่ขายไม่รับ ซื้ อคืน ไม่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 2. (1) (2) (3) หรื อ (5) บริ ษทั จัดการจะเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่น
และผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบถึงการหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคาสั่งซื้อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนั้นให้สานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณี ที่บ ริ ษทั จัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื้ อคืน ไม่สับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุนหรื อหยุดรับคาสั่งซื้ อ คาสั่งขายคืน คาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 2. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทาการ ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนิ นการดังนี้ ก่อนการเปิ ดรับ
คาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสัง่ ซื้อ คาสั่งขายคืน คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ วันทา
การสุ ดท้ายก่ อนวันรายงานนั้นให้สานักงานทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสั่งซื้ อ คาสั่งขายคืน คาสั่งสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุน
(ข) แจ้งให้ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน ที่ มีคาสั่งซื้ อ คาสั่งขายคืน คาสั่งสับ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุน ไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิ ดขาย รับซื้ อคืน
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบถึงการเปิ ดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน
คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืนหรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนที่ ได้รับมาแล้ว หรื อหยุดรับคาสั่งซื้ อ คาสั่งขายคืน หรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน บริ ษทั จัดการอาจหยุดคานวณและ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
4. บริ ษทั จัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้อหรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรื อหยุดรับคาสั่งซื้อหรื อ
คาสั่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษทั จัดการพบว่าราคาขายหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั
ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่าง
จากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ข้ ึนไปและคิดเป็ นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคาสั่งซื้ อหรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่งของ

บริ ษทั จัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ใช้ในการซื้อขายหรื อสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน และแจ้งให้ผทู ้ ี่ได้มีคาสัง่ ซื้อหรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
การหยุดรับคาสั่งซื้อหรื อขายคืนหน่ วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน หรื อในกรณี ที่มีความจาเป็ นเพื่ อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิ จและการเงินของ
ประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริ ษทั จัดการหยุดรับคา
สั่งซื้ อ คาสั่งขายคืนหรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้ว
ต้องไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสั่งซื้ อ
คาสั่งขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
Q: บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีเครื่ องมื อการบริ ห ารและจัดการความเสี่ ย งด้ านสภาพคล่ องของกองทุน (Liquidity Management
Tools) สาหรับกองทุนรวมนี้ อย่างไร
A: เครื่ องมือการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools) :
สาหรับในช่ วงแรก (ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565) บริ ษทั จัดการจะจัดให้มีเครื่ องมือการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงด้านสภาพ
คล่องของกองทุนในปั จจุบนั อันได้แก่ การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ดว้ ยสู ตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (swing pricing) , การกาหนดเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Gate) , การดาเนินการในกรณี ที่ผอู ้ อก
ตราสารหนี้หรื อลูกหนี้ตามสิ ทธิเรี ยกร้องผิดนัดชาระหนี้ หรื อตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรื อไม่สามารถจาหน่าย
ได้ดว้ ยราคาที่ สมเหตุสมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรื อไม่รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้วหรื อจะหยุดรับคา
สั่งซื้อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ซึ่งบริ ษทั จัดการจะดาเนินการในกรอบวิธีการดังต่อไปนี้
สาหรับในอนาคต หากบริ ษทั จัดการจะเพิ่มเติมการใช้เครื่ องมือการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนอัน
ได้แก่ ค่าธรรมเนี ยมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee), ค่าธรรมเนี ยมการซื้ อขายหน่ วยลงทุนที่ สะท้อนต้น ทุนในการซื้ อขาย
ทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) และ ระยะเวลาที่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice
period) นั้น บริ ษทั จัดการจะเปิ ดเผยให้ทราบในหนังสื อชี้้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมฉบับนี้ และ/หรื อทางเว็บไซด์ของบริ ษทั จัดการ
หรื อ ผ่านทางช่องทางอื่นที่บริ ษทั จัดการกาหนด
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะเป็ นผูใ้ ช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้เครื่ องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรื อหลายอย่างตามความจาเป็ นและหรื อตามการ
ประเมิ น ว่าสมควรภายใต้เงื่ อ นไขข้อ จากัด และสถานการณ์ ที่ เกี่ ยวข้อ งในขณะนั้น ๆ โดยบริ ษ ัท จัด การจะระบุ วิธี ก ารรวมถึ ง
รายละเอียดการใช้เครื่ องมือเหล่านี้ และหรื อกรณี มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางตามที่บริ ษทั จัดการ
เห็นสมควร โดยการใช้เครื่ องมือชนิดหนึ่ ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรื อเงื่อนไขที่ใช้แตกต่า งกันในแต่ละวันทาการที่มี
การใช้เครื่ องมือนั้น ๆ
▪

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิด้วยสู ตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
การปรั บ มูล ค่าทรั พ ย์สิ น สุ ท ธิ ด้วยสู ตรการคานวณที่ ส ะท้อนต้น ทุ น ในการซื้ อ ขายทรั พ ย์สิ น ของกองทุน รวม (swing pricing)
หมายถึง การปรับมูลค่าหน่ วยลงทุน (NAV per Unit) ที่ใช้ในการคานวณราคาซื้ อขายหน่วยลงทุน ด้วย swing factor เพื่อสะท้อน
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้ อขายทรัพย์สิน (transaction costs) ของกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นจากปั จจยัต่าง ๆ เช่น การซื้ อขาย
ทรัพย์สิน หรื อภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผันผวนหรื อสภาพคล่องผิดปกติ หรื อ เหตุการณ์อนื่ ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม เป็ นต้น โดยสามารถ พิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิที่มีอยูแ่ ละหรื อสมมตฐิานและหรื อ

การประเมิ นจากปั จจัยที่เกี่ ยวข้องเท่าที่ สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่ อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ด้วย
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้
- “Full swing pricing” เป็ นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้วยสู ตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายใน
การซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวมทุกวันทาการ โดยไม่ตอ้ งมีการพิจารณากาหนดระดับ (threshold) ของมูลค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุนสุ ทธิ
-

“Partial swing pricing” เป็ นการปรั บ มู ล ค่ าหน่ วยลงทุ น (NAV per Unit) ด้ว ยสู ต รการค านวณทที่ ส ะท้อ นต้น ทุ น และ
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม เฉพาะวันทาการที่กองทุนรวมมีมูลค่าซื้ อขายหน่วยลงทุนสุ ทธิ เกินระดับ
(threshold) ที่กาหนดไว้

• กองทุนรวมทัว่ ไป
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
- บริ ษทั จัดการจะกาหนดอัตรา swing factor สู งสุ ดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริ ษทั จัดการจะพิจารณาเลือกใช้
Swing Pricing ที่ เป็ น Full Swing Pricing หรื อ Partial Swing Pricing ตามดุ ลพิ นิ จของบริ ษ ัท จัดการ โดยคานึ งถึ งประโยชน์ ของ
กองทุนและผูถ้ ือหน่วยลทุนเป็ นสาคัญ
- swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษทั จัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อ
ขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรั กษาสัดส่ วนการลงทุน และ/หรื อ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ ถูกเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
ปลายทาง (กรณี feeder fund หรื อ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรื อค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทาธุรกรรม REPO เพื่อเสริ มสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรื อ ต้นทุนในการปรับใช้
ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อป้องกันความเสี่ ยง
3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริ งที่มีอยูแ่ ละหรื อสมมติฐานและหรื อการประเมินจากปั จจัยที่
เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษทั จัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริ งที่มีอยูแ่ ละหรื อสมมติฐานและหรื อการประเมินจากปั จจัยที่
เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
-

ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริ ษทั จัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่ องมือใน
การบริ หารความเสี่ ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ด(ถ้ามี )มาใช้ในการพิจารณาและหรื อตัดสิ นใจเรื่ องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่ องมือ Swing Pricing ในวันทาการนั้น

• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา swing factor ที่เรี ยกเก็บจริ ง ได้ตามดุลยพินิจของบริ ษทั จัดการ แต่ไม่เกินอัตราสู งสุ ด
ที่กาหนดไว้ในโครงการ
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะนาค่าซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซื้ อหน่ วยลงทุนในวันทาการที่มีการใช้
เครื่ องมือ swing pricing และบริ ษทั จัดการจะนายอดซื้ อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรื อตัดสิ นใจเรื่ องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่ องมือ swing pricing ในวันทาการนั้น ทั้งนี้บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนินการใด
ๆ ที่ได้ดาเนินการหรื อตัดสิ นใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่ องมือ swing pricing ในวันทาการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็ค
ค่าซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งหมดหรื อบางส่ วนของวันทาการนั้นไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้และรายการซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่
เรี ยกเก็บไม่ได้น้ นั ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ่งเป็ นไปตามดุลยพินิจของบริ ษทั จัดการ
การพิจารณาใช้ เครื่ องมือ
• บริ ษทั จัดการจะเป็ นผูใ้ ช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการ ที่มีการใช้เครื่ องมือนี้
• ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซื้ อขายใดที่สัดส่ วนของมูลค่าซื้ อขายหน่วย
ลงทุนสุ ทธิ ของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ท้งั หมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริ ษทั จัดการกาหนด โดยที่
มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุ ทธิของกองทุนคานวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริ ษทั จัดการกาหนด
▪ การกาหนดเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Gate)
การกาหนดเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Gate) หมายถึง การกาหนดระดับการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนออกได้เท่าที่ Redemption Gate ที่กาหนด เมื่อเกิดสถานการณ์ ไม่ปกติหรื อประเมินว่าสถานการณ์ อาจจะไม่ปกติ โดย
สามารถกาหนด threshold เป็ นตัวบ่งชี้สถานการณ์ไม่ปกติดงั กล่าวและการใช้ Redemption Gate จะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่กาหนด
ใน gate period
- กองทุนรวมทั่วไป
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
• บริ ษ ัทจัดการจะกาหนด Redemption Gate ไม่ ต่ ากว่าร้อ ยละ 10 ของมูล ค่าทรั พ ย์สิน สุ ทธิ ของกองทุ น ตามรายละเอียดวิธีการ
คานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริ ษทั จัดการกาหนด
• บริ ษทั จัดการจะกาหนด Gate period สู งสุ ด ไม่เกิน 7 วันทาการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิ ธีที่
บริ ษทั จัดการกาหนด
• ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติดว้ ย Gate threshold ในกรณี ดงั กล่าว Redemption Gate จะใช้
เฉพาะวันทาการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุ ทธิ ของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิท้งั หมดของกองทุน
มีค่าเท่ากับหรื อมากกว่า Gate threshold ที่บริ ษทั จัดการกาหนด โดยที่ มูลค่าซื้ อขายหน่วยลงทุนสุ ทธิ ของกองทุนคานวณจากมูลค่า
การซื้ อหน่ วยลงทุน (subscription) บวก มูล ค่าการสั บเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นเข้า (switch in) หักด้วยมู ลค่าการขายคืน หน่ วยลงทุ น
(redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)

• บริ ษทั จัดการจะพิจารณากาหนดวิธีก ารรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสั ดส่ วน (pro-rata basis)
ของคาสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
• บริ ษทั จัดการอาจพิจารณากาหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่า
กว่า Redemption Gate ขั้นต่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
• คาสั่งรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนและสับ เปลี่ยนออกส่ วนที่เหลือ บริ ษทั จัดการจะนาไปทารายการในวันทาการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคาสั่งรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่ วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลาดับก่อน-หลังของ
คาสั่งรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคาสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่ วนที่เหลือได้ ซึ่ ง
เป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริ ษทั จัดการกาหนด
• บริ ษทั จัดการจะทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทา
การรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณี ที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
• บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้า
• ในกรณี ที่มีการใช้เครื่ องมือ Redemption Gate นี้ บริ ษทั จัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิเปลี่ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของบริ ษทั จัดการ
แต่ไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขั้นต่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สู งสุ ด ที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการ
คานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริ ษทั จัดการกาหนด
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดาเนินการระหว่างการทา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption
Gate ก่อนระยะเวลาที่กาหนด การใช้เครื่ องมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรื อร่ วมกับ Redemption Gate เป็ นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้
ในกรณี ที่ไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนในส่ วนที่เหลือได้ บริ ษทั จัดการอาจพิจารณายกเลิกคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน
ทั้งหมดที่คา้ งอยูใ่ นรายการ และแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคาสั่งโดยไม่ชกั ช้า
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรื อตัดสิ นใจเรื่ องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่ องมือ Redemption Gate ในวันทาการนั้น
การพิจารณาใช้ เครื่ องมือ
• บริ ษทั จัดการจะเป็ นผูใ้ ช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่ องมือนี้
• บริ ษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณี ที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรื อประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ
โดยบริ ษ ัท จัด การอาจกาหนดเงื่ อนไขเพื่ อ บ่ งชี้ ส ถานการณ์ ที่ ไม่ป กติ ด้วย Gate threshold ได้ โดยพิ จารณาจากปั จจัยต่ าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่

1. ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรั พย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุน รวมผิดปกติ หรื อประเมิ นว่าสภาพคล่องของ
กองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริ มาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื่ องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า
Redemption Gate ที่กาหนดไว้
3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริ ษทั จัดการ
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมติฐานและหรื อการประเมินจากปัจจัยที่
เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
เป็ นไปตามดุลพินิจของบริ ษทั จัดการ และคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลทุนเป็ นสาคัญ โดยดาเนินการตามภายใต้
หัวข้อกองทุนรวมทัว่ ไป และเป็ นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกาหนด
▪

การดาเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรื อลูกหนี้ตามสิ ทธิเรียกร้ องผิดนัดชาระหนี้ หรื อตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรื อไม่ สามารถจาหน่ ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ิตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู ้
ลงทุนประเภทสถาบัน

▪

การไม่ ขายหรือไม่ รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน (suspension
of dealings)
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้สูงสุ ดไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน
โดยบริ ษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุ จริ ตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดย
ได้รับความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจาเป็ นตามกรณี ใดกรณี หนึ่งดังนี้
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรม และเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ ง การไม่ ข ายหรื อ ไม่ รั บ ซื้ อ คื น หน่ วยลงทุ น ตามค าสั่ ง ที่ รั บ ไว้แ ล้ว หรื อ จะหยุด รั บ ค าสั่ ง ซื้ อ หรื อ ค าสั่ งขายคื น หน่ ว ยลงทุ น
(suspension of dealings) ให้ บริ ษทั จัดการกองทุน รวมปฏิ บัติต าม ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่
รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
ทั้ง นี้ การไม่ ข ายหรื อ ไม่ รั บ ซื้ อ คื น หน่ วยลงทุ น ตามค าสั่ งที่ รั บ ไว้แ ล้ว หรื อ จะหยุด รั บ ค าสั่ ง ซื้ อ หรื อ ค าสั่ ง ขายคื น หน่ วยลงทุ น
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล
Q : กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่างไร
A :ผูล้ งทุนหรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหนึ่ง (เรี ยกว่า
“กองทุนต้นทาง”) ไปลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พอื่น (เรี ยกว่า “กองทุนปลายทาง”) นั้น การสับเปลี่ ยน

หน่วยลงทุนจากหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซึ่ งเป็ นกองทุนภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการหรื อภายใต้การจัดการของบริ ษทั
จัดการอื่น เพื่อมาลงทุนในกองทุนปลายทางภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการ ไม่ว่าจะเป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุน
ปลายทางหนึ่งหรื อหลายกองทุนภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการ ผูล้ งทุนหรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมายัง
กองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่มีคาสั่งให้บริ ษทั จัดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากหน่วยลงทุนของ
กองทุนต้นทางนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Q : กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดการโอนไว้อย่างไร
A: หน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ” ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ตามที่กฎหมายกาหนด
Q : ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนได้ จาก
ช่ องทางใด
A : ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ โดยบริ ษทั
จัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขาย
หน่วยลงทุนล่าสุ ด ภายในวันทาการถัดไป ในหนังสื อพิมพ์ข่าวหุ้น ฉบับวันทาการ (ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะเปลี่ยนแปลง
หนังสื อพิมพ์ที่ใช้ในการประกาศข้อมูลดังกล่าวของกองทุนตามที่บริ ษทั จัดการเห็นเหมาะสม โดยบริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะไม่
ประกาศล่วงหน้า)และสามารถติดตามได้ทาง Website ของบริ ษทั จัดการ https://www.thanachartfundeastspring.com หรื อ ทางระบบ
โทรศัพท์อตั โนมัติ หมายเลข 0-2126-8399
สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ กี ารออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรื อไม่ อย่างไร
A : กองทุนรวมนี้มีการออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผสู ้ ั่งซื้ อหรื อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุน
โดยผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนมีหน้าที่มารับสมุดบัญชีแสดงสิ ทธิ ในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริ ษทั จัดการหรื อ
นายทะเบียนให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
บริ ษทั จัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุน อาจมอบหมายให้ผสู ้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนที่บริ ษทั จัดการแต่งตั้งเป็ นผูด้ าเนินการ
ดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง หรื อให้ผสู ้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการดังกล่าวในนามบริ ษทั จัดการหรื อนายทะเบียน
อนึ่ ง บริ ษทั จัดการได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบของหลักฐานแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงในหน่ วยลงทุน
(Fund Book) ตั้งแต่วนั ที่ 15 ธันวาคม 2551 เป็ นต้นไป
Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจากัดสิทธิในเรื่ องใด ภายใต้ เงื่อนไขอย่างไร
A: ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจากัดสิ ทธิในเรื่ อง
▪ การถือหน่วยลงทุนหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม:ในกรณี ที่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสาม
ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริ ษทั จัดการจะไม่นบั คะแนนเสี ยงของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วน
ที่เกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด และจะดาเนินการแก้ไขสัดส่ วนการถือหน่ วยลงทุนของ
บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นให้มีจานวนไม่เกินหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่ จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน
ภายใน 2 เดือนนับแต่วนั ที่ปรากฏกรณี ดงั กล่าว หรื อจะดาเนิ นการเลิกกองทุนรวมนั้นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สานักงาน
ก.ล.ต. กาหนด
▪ กองทุนรวมนี้อาจไม่ได้รับการจดทะเบียนหากมีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กลุ่มบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกิน 1 ใน 3 ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

▪ บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่ วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่ งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุนรวม ยกเว้นในกรณี เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่ องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริ ษทั จัดการ
▪ กองทุนจะไม่จ่ายเงินปั นผล (ถ้ามี) ในส่ วนที่เกิน 1 ใน 3 และยกเงินปั นผลส่ วนดังกล่าวให้เป็ นรายได้ของแผ่นดิน กรณี การเกินโดย
เกิดจากการลงทุนเพิ่ม ทั้งนี้ โดยเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่ องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริ ษทั จัดการ
Q: ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทใดจะมีช่องทางและวิธีการที่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิ
ออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิม่ เติมหรื อไม่ อย่างไร
A: ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสี ยงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสี ยงได้ที่ทาการของบริ ษทั จัดการหรื อโดยผ่าน
เครื อข่ายอินเตอร์เน็ตของบริ ษทั จัดการ https://www.thanachartfundeastspring.com และผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากบริ ษทั จัดการ
Q: กองทุนรวมนีม้ ีช่องทางและวิธีการร้ องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ า
สู่ กระบวนการดังกล่าวหรื อไม่ อย่างไร
A : กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรี ยนของผูล้ งทุน โดย
ผูล้ งทุนสามารถ ติดต่อที่ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด โทรศัพท์ 0-2126-8399 หรื อสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ไม่มี
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
Q: ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ซึ่งอย่างน้ อยต้ องมีรายชื่ อกรรมการและผู้บริหาร จานวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้ การบริหาร
จัดการของบริษัท และมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม
A: ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
ลักษณะกิจการ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนธนชาตจากัด (บลจ.ธนชาต) เดิมชื่อบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ออมสิ นจากัด (บลจ.ออม
สิ น ) ก่ อ ตั้งขึ้ น เมื่ อ วัน ที่ 19 มี น าคม 2535 ด้วยทุ น จดทะเบี ยนที่ เรี ยกชาระแล้วจานวน 100 ล้านบาท เป็ นหนึ่ งในเจ็ ดบริ ษ ัท แรกที่ ได้รั บ
ใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิ จหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวมจากกระทรวงการคลังต่อมาได้รับใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุนส่ วนบุคคลปั จจุบนั ดาเนินธุรกิจด้านการจัดการกองทุนรวมกองทุนส่ วนบุคคลและกองทุนสารองเลี้ยงชีพโดยอยู่
ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ต่อมาได้เปลี่ยนชื่ อเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมธนชาติจากัดเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2542 และเป็ นบริ ษทั หลักทรั พย์
จัดการกองทุนธนชาติจากัดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2544 ปั จจุบนั บริ ษทั ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ธนชาตจากัดโดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 26 พฤษภาคม 2548 เป็ นต้นไป

ทุนจดทะเบียน
จานวน
แบ่งออกเป็ น
เรี ยกชาระแล้ว

100,000,000
บาท
10,000,000 หุ้น
100,000,000 บาท

มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2535

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น โดยถือหุ้นในบริ ษทั จัดการคิดเป็ นร้อยละดังต่อไปนี้
1. บริ ษทั พรู เด็นเชียล คอร์ปอเรชัน่ โฮลดิ้งส์ จากัด
ร้อยละ 50.09999
2. ธนาคารทหารไทย ธนชาต
ร้อยละ 49.9
3. พรู เด็นเชียล โฮลดิง้ ส์ ลิมิเต็ด
ร้อยละ 0.00001
คณะกรรมการบริษัทจัดการ ดังนี้
1. คุณโรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์
ประธานกรรมการ
2. คุณอดิศร
เสริ มชัยวงศ์
กรรมการ
3. คุณซาเวียร์ เบอร์นาร์ด มัวรี ช ไมเยอร์
กรรมการ
4. คุณอนุวตั ิร์
เหลืองทวีกุล
กรรมการ
5. คุณศรัณย์
ภู่พฒั น์
กรรมการ
จานวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้ การบริหารจัดการของบริษัท 99 กองทุน (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2565)
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม จานวน 149,082,760,735.66 บาท (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2565)
รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
รายชื่อคณะกรรมการบริ หารการลงทุน ได้แก่
1. คุณยิ่งยง เจียรวุฑฒิ
2. คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
3. คุณธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา
4. คุณวิภาสิ ริ เกษมศุข
5. คุณพัชราภา มหัทธนกุล

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

Q : รายชื่ อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการกองทุนรวมรวมทั้งหน้ าที่ความ
รับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว
A: รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทางาน และ หน้าที่ความรับผิดชอบ
ชื่ อ นามสกุล
นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล

ประวัติการศึกษา
- ปริ ญญาโท /
บริ หารธุรกิจ (การเงิน)
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริ หารศาสตร์
- CISA

-

ประสบการณ์ ทางาน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บลจ.ธนชาต
ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส บลจ.ธนชาต
ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส 1 บลจ.ธนชาต
ผูจ้ ดั การกองทุน 2 บลจ.ธนชาต
ผูจ้ ดั การกองทุน 1 บลจ.ธนชาต
ผูจ้ ดั การ (วานิชธนกิจ) IFCT
เจ้าหน้าที่สินเชื่อบล. ภัทรธนกิจ จากัด

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายบริ หารกองทุน
(กลุ่มตราสารหนี้)

ชื่ อ นามสกุล

ประวัติการศึกษา

นางสาววิภา สิ ริเกษมศุข

- ปริ ญญาโท /
บริ หารธุรกิจ (การเงิน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- CFA level I

นางรัชนิภา พรรคพานิช

- ปริ ญญาโท /
บริ หารธุรกิจ St. Louis
University, USA

ประสบการณ์ ทางาน
(มหาชน)

- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส บลจ.ธนชาต
- รักษาการผูจ้ ดั การกองทุนส่วนบุคคล
อาวุโส 2 บลจ.ธนชาต
- ผูจ้ ดั การกองทุนธนาคารกรุ งเทพจากัด
(มหาชน)
- ผูจ้ ดั การกองทุนบลจ.ธนชาต
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนอาวุโส
บลจ.ธนชาต
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส บลจ.ธนชาต
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส 1 บลจ.ธนชาต
- เจ้าหน้าที่บริ หารสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
- หัวหน้าส่วนศูนย์ซ้ือขายตราสารหนี้
ไทย
- ผูจ้ ดั การกองทุนบลจ.ธนชาต

หน้ าที่ความรับผิดชอบ

- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส
ฝ่ ายตราสารหนี้

- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส
ฝ่ ายบริ หารกองทุน
(กลุ่มตราสารหนี้)

- ผูช้ ่วยผูช้ านาญการธนาคารกรุ งเทพ
จากัด(มหาชน)
Q :รายชื่ อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน นายทะเบียนหน่ วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมทั้งต้ องจัดให้ มีข้อความว่า
รายชื่ อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
A : ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ลาดับ
บริษัท
เบอร์ โทรศัพท์
1
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
0-2217-8000
2
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
0-2217-8852
3
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย จากัด
0-2680-1383
4
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
0-2670-8649
5
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
0-2305-9442
6
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้จากัด
0-2695-5847
7
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
0-2658-8951
8
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
0-2635-1700 ต่อ 771 ถึง 778
9
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
0-2658-5800 ต่อ 808
10
ธนาคารออมสิ นสานักงานใหญ่
0-2299-8170
11
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
0-2638-5626

ลาดับ
บริษัท
12
บริ ษทั ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ จากัด
13
บริ ษทั หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
14
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
15
บริ ษทั หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด
16
ธนาคารกสิ กรไทย
17
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
18
บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ. ธนชาต แต่งตั้ง

เบอร์ โทรศัพท์
0-2763-7525
0-2658-9233
0-2680-5061
0-2861-5508, 0-2861-4920 ต่อ 622
0-2273-2189
0-2648-1718
0-2009-8888

รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนธนชาต จากัดโทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2217-5282
รายชื่อผูด้ ูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-296-4763-90
นอกจากหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนด้วย

ช่ องทางที่ผ้ลู งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
ผูล้ งทุนสามารถขอรับหนังสื อชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด ธนาคารธนชาต หรื อผูส้ นับสนุน
การขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรื อ เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ www.thanachartfundeastspring.com
ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม
1. ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ได้แก่ โอกาสที่ราคาของตราสารที่กองทุนลงทุนจะเปลี่ยนแปลง
ไป ซึ่งเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการมีแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
โดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องหรื อที่มีผลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล นโยบายการเงินการคลัง สภาพคล่องในระบบ
เป็ นต้น เพื่ อคาดการณ์ แนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย และใช้ประกอบการการตัดสิ น ใจลงทุน ในตราสารโดยพิจารณาให้
สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่คาดการณ์ไว้
ทั้งนี้ ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เป็ นส่ วนหนึ่ งของความเสี่ ยงจากความผันผวน ของราคาตราสาร
(Market Risk) ซึ่งโดยหลักการคือ โอกาสที่ราคาหรื อผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวนของปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น ภาวะเศรษฐกิ จ สังคม การเมือง ค่าเงิน และอัตราดอกเบี้ ย เป็ นต้น ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่างๆ โดย
พิจารณาจากปั จจัยพื้นฐาน ศักยภาพของผูอ้ อกตราสาร และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อการลงทุนของ
ตราสารดังกล่าว รวมทั้งการกาหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน
2. ความเสี่ยงจากการที่ผ้อู อกตราสารหนีไ้ ม่ สามารถชาระดอกเบีย้ และ/ หรื อ คืนเงินต้ น ได้ (Default Risk/Credit Risk/Business Risk) ได้แก่
โอกาสที่ผอู ้ อกตราสารแห่ งหนี้ไม่สามารถจ่ายชาระหนี้ได้เต็มตามจานวนเงินหรื อตามเวลาที่กาหนดไว้ หรื อความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากผล
การดาเนิ นงานของบริ ษทั เอง โดยปั จจัยหลักที่มีผลต่อผลการดาเนิ นงานของผูอ้ อกตราสารนั้น อาจประกอบด้วย ประเภทของบริ ษทั ขนาด
ของบริ ษทั โครงสร้างเงินทุนและการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ฐานะการเงิน คุณภาพของการบริ หาร เป็ นต้น ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะวิเคราะห์และ
ประเมินคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน โดยการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยที่มีผลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะการลงทุน
ภาวะอุตสาหกรรม รวมทั้งปัจจัยพื้นฐานของตราสาร เพื่อให้มนั่ ใจในคุณภาพของตราสารที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน และ

บริ ษทั จัดการจะติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของบริ ษทั ผูอ้ อกตราสารอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ วิธีการและความถี่ในการวิเคราะห์ของ
ตราสารจะแตกต่างกันไปตามลักษณะและคุณภาพของตราสาร โดยบริ ษทั จัดการจะคัดเลือกตราสารที่ลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน
3. ความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity Risk) ได้แก่ โอกาสที่กองทุนไม่สามารถซื้ อหรื อขายตราสารที่ถือครองอยู่ใน
ราคา จานวน และระยะเวลา ที่ตอ้ งการได้ ทั้งนี้กองทุนจะพิจารณาลงทุนโดยคานึงถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือของตราสารประเภทต่างๆ
ก่อนการตัดสิ นใจลงทุน และติดตามการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สาคัญ เพื่อกาหนดสัดส่ วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกับผลตอบแทนและ
ความเสี่ ยงที่กาหนดไว้ และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน
ในกรณีที่กองทุนนีม้ ีการลงทุนในต่ างประเทศ จะมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องเพิม่ เติม ดังนี้
1. ความเสี่ ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency /Exchange Rate Risk) ซึ่ งจะเกิดขึ้นในกรณี ที่กองทุนมีการลงทุนในตราสารในสกุลเงิน
ต่างประเทศ เป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาทกับสกุลเงินของประเทศที่กองทุนลงทุน ซึ่ ง
อาจจะทาให้ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในต่างประเทศเมื่อคิดเป็ นเงินบาทแตกต่างไปจากผลตอบแทนที่เกิดขึ้นบนเงินสกุลท้องถิ่น
ของประเทศที่ ไปลงทุ น ทั้งนี้ แนวทางการบริ ห ารความเสี่ ยงดังกล่าว กองทุน อาจพิ จารณาใช้เครื่ องมื อป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ ยนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยจะใช้การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิ จและการเงินมหภาคเพื่อคาดการณ์ ทิศทางอั ตรา
แลกเปลี่ยน ทั้งนี้ กองทุนอาจไม่จาเป็ นจะต้องปิ ดฐานะเงินตราต่างประเทศเป็ นสกุลเงินบาทตลอดเวลา หรื ออาจพิจารณาใช้วิธีการบริ หาร
ความเสี่ ยงแบบอื่นๆ เช่น กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในทรัพย์สินในหลายสกุลเงินในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่ งเงินตราต่างประเทศสกุล
ต่าง ๆ อาจจะมีการเคลื่อนไหวในทิศทางที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็ นกลไกกระจายความเสี่ ยงได้ในระดับหนึ่ง
2. ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในต่ างประเทศ (Country Risk)
ความเสี่ ยงที่ เกี่ยวข้องกับประเทศต่าง ๆ ที่กองทุนไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตรา
ดอกเบี้ย และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดการเงินของประเทศนั้นๆ เป็ นต้น
การลงทุนของกองทุ นในต่างประเทศในตราสารที่ ออกโดยภาคเอกชน รั ฐบาล หรื อองค์กรที่ จดั ตั้งขึ้น ตามกฎหมายมหาชน (public-law
entities) ในประเทศและสกุลเงินที่แตกต่างกัน ย่อมมีความเสี่ ยงของการลงทุนที่เกี่ยวข้องของการลงทุนแต่ละลักษณะ โดยทัว่ ไปความเสี่ ยงใน
การลงทุนดังกล่าวจะมีระดับความเสี่ ยงสู งขึ้น เมื่อมีการลงทุนในหลักทรัพย์ของประเทศที่อยูใ่ นช่วงกาลังพัฒนา (Developing Countries) และ
ตลาดประเทศเกิดใหม่ (Emerging Markets) ความเสี่ ยงที่กล่าวถึงอาจจะส่ งผลกระทบในทางลบต่อหลักทรัพย์ที่กองทุนในต่างประเทศลงทุน
เช่น ความเสี่ ยงที่เกิดจากกฎเกณฑ์และข้อกาหนดในการลงทุนหรื อการเรี ยกคืนทรัพย์สินหรื อสิ ทธิ กลับคืนสู่ ประเทศนั้น ๆ (investment and
repatriation restrictions) ความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ ยงที่เกิดจากโอกาสที่ตลาดในประเทศเหล่านั้นจะเกิด
ความผันผวนอย่างผิดปกติเมื่อเปรี ยบเทียบกับตลาดในประเทศที่มีการพัฒนามากกว่า ความเสี่ ยงจากการเข้ามามีบทบาทหรื อการแทรกแซง
ของภาครัฐต่อภาคเอกชน ความจากัดในข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อผูล้ งทุน หรื อระดับความเคร่ งครัดที่ต่ากว่าในกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลต่อ
ผูล้ งทุน ความหลากหลายของจานวนตราสารที่มีสภาพคล่องมีจากัดเมื่อเปรี ยบเทียบกับตลาดที่พฒั นาแล้ว ซึ่ งข้อจากัดของตลาดในประเทศ
กาลังพัฒนาเหล่านี้ อาจมีผลทาให้กองทุนไม่สามารถขายตราสารในตลาดได้ตามเวลาและราคาที่ตอ้ งการ ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ภาษีอากร ความจากัดในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทุน ระดับการพัฒนาในในระบบเศรษฐกิจและการเมืองในระดับนานาชาติ
และระดับภูมิภาค ความเสี่ ยงในการบังคับใช้ขอ้ กาหนดเกี่ย วกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน หรื อกฎหมายหรื อข้อกาหนดอื่น ๆ โดยรัฐบาล
ของประเทศนั้น ๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝื ดหรื อเงินเฟ้อ รวมถึงความจากัดของความคุม้ ครองจากกฎหมายที่มีต่อกองทุน
3. ความเสี่ยงจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ ได้
ความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยที่ ควบคุมไม่ได้ เช่น ความเสี่ ยงทางกฎหมายที่เกิดจากการลงทุนในประเทศที่กฎหมายไม่มี
ความชัดเจน หรื อมี การเปลี่ยนแปลง หรื อขาดกลไกทางกฎหมายในการชดเชยที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ความเสี่ ยงจากการก่อการร้าย (terrorist
actions) ความเสี่ ยงจากการแทรกแซงทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและสภาพคล่องของตลาดนั้น ๆ
ความเสี่ ยงในกรณี ที่หน่วยงานกากับดูแล (regulators) หน่วยงานกากับดูแลตนเอง (self-regulatory organizations) หรื อตลาดซื้อขายหลักทรัพย์

ของประเทศที่ลงทุน บังคับใช้มาตรการพิเศษต่าง ๆ ในกรณี ที่ตลาดอยูใ่ นภาวะฉุกเฉิน มาตรการที่หน่วยงานเหล่านี้บงั คับใช้ในอนาคต ซึ่งอาจ
มีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนได้
4. ความเสี่ยงจากข้ อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk)
คือ กรณี ที่กองทุนอาจไม่สามารถนาเงินลงทุนและหรื อผลประโยชน์ ที่เกิดจากการลงทุนในประเทศหนึ่ ง ๆ กลับมาในประเทศได้ หรื อมี
ข้อจากัดในการนาเงินกลับ เช่น exchange controls หรื อ ต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ ในการดาเนินการ เป็ นต้น
5. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในกองทุนอีทีเอฟ (ETF) ในต่ างประเทศ
ในกรณี ที่กองทุนลงทุนในกองทุนอีทีเอฟในต่างประเทศ จะมีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์/สิ นทรัพย์ของ underlying index เช่น ความ
เสี่ ยงของตราสารหนี้ และความเสี่ ยงอื่น เช่น
- ความเสี่ ยงของประเภทหลักทรัพย์/สิ นทรัพย์ที่ ETF ลงทุน (Asset Class Risk) : ETF อ้างอิงกับดัชนีหนึ่งๆ (underlying index) อาจจะมีผล
การดาเนินงานต่ากว่าหรื อสู งกว่า ETF ที่อา้ งอิงกับดัชนีอื่นๆ ได้
- ความเสี่ ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (Concentration Risk) : ในกรณี ของ ETF ลงทุนอ้างอิงกับดัชนี ที่มีการกระจุกตัวในการลงทุน เช่ น
ภูมิภาค ประเทศ หรื อ กลุ่มธุรกิจ หากมีปัจจัยลบมากระทบภูมิภาค ประเทศ หรื อกลุ่มธุรกิจเหล่านั้น ETF ดังกล่าวอาจได้รับผลลบหรื อมี
ความผันผวนมากกว่า
- ความเสี่ ยงในการบริ หาร (Management Risk) : ETF อาจจะไม่ได้ลงทุนเหมือน underlying index ทุกประการ จึงมีความเสี่ ยงที่เกิดจากกล
ยุทธ์การบริ หารจัดการของผูจ้ ดั การกองทุนของ ETF นั้นๆ ซึ่งอาจมีผลให้ผลการดาเนินงานไม่เป็ นตามที่คาดหวัง
- ความเสี่ ยงของตลาด (Market Risk) : มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของ ETF (NAV) จะเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามมูลค่าของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สิน
ที่ลงทุนซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ของตลาดและภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การซื้ อขาย ETF ในตลาดหลักทรั พ ย์ต่ างๆ เช่ น ความไม่ แน่ น อนในสภาพคล่อ ง การถู กถอนจากการเป็ น
หลักทรั พ ย์จดทะเบี ยน : กรณี ที่ ETF ไม่ เปิ ดรั บค าสั่งซื้ อ ขายอาจท าให้ราคาที่ ซ้ื อขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์มี premiums หรื อ discounts
มากกว่าปกติได้ การซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่อาจมีการสั่งหยุดตามกฎของตลาดหลักทรัพย์น้ นั ๆ และความเสี่ ยงที่ราคา ETF อาจซื้ อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ในราคาที่แตกต่างจาก NAV และอาจมีการเปลี่ยนขึ้นลงตามความต้องการซื้อ-ขายของ ผูล้ งทุนตลอดช่วงเวลาเปิ ด
ซื้อขาย (trading hours) และอาจมีความแตกต่างจาก NAV มากเมื่อตลาดผันผวน ซึ่งอาจทาให้เกิดผลขาดทุนจากการซื้อขายได้ และการซื้ อ
ขาย ETF มีค่าใช้จ่าย เช่น brokerage fees เป็ นต้น
- ความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากการบริ ห ารจัด การเชิ งรั บ (Passive Investment Risk) : ETF ไม่ ได้ใช้การบริ ห ารการลงทุ น แบบเชิ ง รุ ก (actively
managed) จึงอาจได้รับผลกระทบทางลบจากการปรับตัวลดลงของ underlying index โดยผูจ้ ดั การกองทุน ETF จะไม่ได้พยายามบริ หาร
กองทุนแบบปกป้องหรื อ defensive position ในช่วงตลาดขาลง
- ความเสี่ ยงในการการเบี่ ยงเบนจาก underlying index (Tracking Error Risk) : ETF มี ค วามเสี่ ยงที่ จ ะไม่ ได้เคลื่ อนไหวขึ้ น ลงเท่ ากัน กับ
underlying index อย่างสมบูรณ์ ซึ่ งอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายของ ETF การคานวณ การเปลี่ยนแปลงของ underlying index
และกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งความเสี่ ยงนี้อาจจะมีมากขึ้นในช่วงตลาดผันผวนหรื อผิดปกติ

ตารางสรุปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนรวม
ส่ วนที่ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรื อคู่สัญญา (single entity limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์สิน
1
2

3

4

5

ตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณี มี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ้นไป
2.2 กรณี มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade แต่ต่ากว่า 2 อันดับ
แรก
หน่วย CIS
3.1 ในประเทศ
3.2 ต่างประเทศ
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู ้ ับฝากหรื อผูอ้ อกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิ น ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรื อตราสารที่รัฐบาลเป็ น
ประกัน
ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็ นตราสารหนี้ที่ผอู ้ อกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของธนาคาร
พาณิ ชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไป โดยมีรายละเอียดตาม
แบบfiling
5.2.3 ในกรณี ที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้นอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ
397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรื อ
5.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั
เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิ น
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

อัตราส่ วน
(% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%

ไม่เกิน 20%
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
(หรื อไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุน
ในต่างประเทศหรื อผูม้ ีภาระผูกพันมี
ภูมิลาเนาอยูต่ ่างประเทศ โดยเลือก ใช้
credit rating แบบ national scale)
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะ
สู งกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
benchmark + 5%

ข้ อ

6

ประเภททรัพย์สิน
5.2.3.9 บริ ษทั หลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณี ที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ regulated market
ทรัพย์สินดังนี้
6.1 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.1.1 เป็ นตราสารหนี้ ที่ผอู ้ อกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั้นในต่างประเทศ หรื อผูอ้ อกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศที่
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ
ไทย) หรื อเป็ นตราสาร Basel III
6.1.2 มี credit rating อยู่ ใ นระดั บ investment grade (กรณี เป็ นการ
ลงทุ น ในต่ า งประเทศที่ ห รื อผู ้มี ภ าระผู ก พัน มี ภู มิ ล าเนาอยู่
ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)
6.1.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่าหนึ่งดังนี้
6.1.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนใน SET หรื อในตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.1.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing
6.1.3.3 ในกรณี ที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้นอ้ ยกว่า
หรื อเท่ากับ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มี
ลักษณะตาม 6.1.3.1 หรื อ 6.1.3.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตาม
ตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ที่ประเทศ
ไทยเป็ นสมาชิก
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะ
ทานองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 –
6.1.3.3.2
6.1.4 ในกรณี ที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบ regulated
market
6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
(กรณี เป็ นการลงทุนในต่างประเทศที่คู่สัญญาในฐานะผูม้ ีภาระผูกพันมี
ภูมิลาเนาอยูต่ ่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)
6.2.1 reverse repo

อัตราส่ วน
(% ของ NAV)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั รา
ใดจะสู งกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%

ข้ อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่ วน
(% ของ NAV)

6.3 หน่วย property ที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.3.1 จดทะเบียนซื้อขายหรื ออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้ อ
ขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทัว่ ไปของ SET
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่
อาจทาให้มีการเพิกถอนหน่ วยดังกล่าวออกจากการซื้ อขายใน
SET)
6.3.2 เป็ นหน่ วยของกองทุ น ที่ ไม่ ได้มีลกั ษณะกระจายการลงทุน ใน
กิ จการโครงสร้ างพื้ น ฐาน อสั งหาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด
7 หน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
ไม่เกิน 15%
โครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิ ทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด และมีลกั ษณะตาม 6.3.1
8 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%
หมายเหตุ: ในกรณี เป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ ับฝาก ผูอ้ อกตราสารหรื อคู่สัญญา แล้วแต่
กรณี
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
ส่ วนที่ 2 : อัตราส่ วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์สิน
1

การลงทุนในทรัพย์สินของบริ ษทั ทุกบริ ษทั ที่อยูใ่ นกลุ่มกิจการเดียวกันหรื อ
การเข้าเป็ นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริ ษทั ดังกล่าว

อัตราส่ วน
(% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่
อัตราใดจะสู งกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 10%

หมายเหตุ: ในกรณี เป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
ส่ วนที่ 3 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์สิน
1

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้เงิน ที่นิติ
บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คล
ดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งั่ จ่าย หรื อคู่สัญญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
1.2 ธนาคารพาณิ ชย์
1.3 บริ ษทั เงินทุน

อัตราส่ วน
(% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ย ในรอบปี
บัญชี เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมที่มีอายุ
โครงการน้อยกว่า 1 ปี ให้เฉลี่ยตาม
รอบอายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั กองทุนรวมที่
อายุกองทุนคงเหลือน้อยกว่าหรื อ

ข้ อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่ วน
(% ของ NAV)
เท่ากับ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุน
รวมที่มีอายุโครงการมากกว่าหรื อ
เท่ากับ 1 ปี

1.4 บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิ ทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม
reverse repo หรื อ securities lending)
2 ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้เงินที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ดาเนินการให้มีการรับโอนสิ ทธิเรี ยกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่
กฎหมายกาหนด หรื อมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสาร
ได้
2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 7 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมตราสารหนี้ หรื อตราสาร Basel
III ที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
2.3.1 มีลกั ษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วน
การลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรื อคู่สัญญา (single
entity limit)
2.3.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับต่ากว่า investment grade หรื อไม่มี
credit rating
3 reverse repo
ไม่เกิน 25%
4 Securities lending
ไม่เกิน 25%
5 หน่วย CIS
3.1 ในประเทศ
ไม่เกิน 20%
3.2 ต่างประเทศ
ไม่จากัดอัตราส่วน
6 หน่วย Property
ไม่เกิน 15%
7 ตราสารดังนี้ (total SIP)
รวมกันไม่เกิน 15%
7.1 ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู ้
ออกทรัพย์สินหรื อคู่สัญญา (single entity limit)
7.2 ตราสารหนี้ หรื อตราสาร Basel III ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อที่ตวั ตราสาร
และ/หรื อผูอ้ อกตราสารที่ต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment
grade/ unrated)
8 ทรัพย์สิน ดังนี้
ไม่เกิน 20%
8.1 ตราสาร Basel III
หมายเหตุ: สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF ไม่มีขอ้ กกาหนดเกี่ยวกับ
product limit

ส่ วนที่ 4 : อัตราส่ วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่ วน
(% ของ NAV)
1 ตราสารหนี้ และตราสาร Basel III ของผูอ้ อก 1.1 ไม่ เกิ น 1 ใน 3 ของมูล ค่าหนี้ สิ น ทางการเงิ น (financial liability)
รายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐ
ของผูอ้ อกตราสารรายนั้น ตามที่ เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรั บ
ไทย)
รอบระยะเวลาบัญชี ล่าสุ ด ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผูอ้ อกตราสารมีหนี้ สิน
ทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไปและยัง
ไม่ ป รากฎในงบการเงิ น ล่ าสุ ด บลจ. อาจน ามู ล ค่ าหนี้ สิ น ทาง
การเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงิน
ล่าสุ ดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็ นข้อมูลที่
มีการเผยแพร่ เป็ นการทัว่ ไป
และในกรณี ที่ผูอ้ อกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผย
ไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุ ด ให้ใช้อตั ราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้
ของผูอ้ อกรายนั้นเป็ นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารได้มี
การยื่ น แบบ filing ในลั ก ษณะเป็ นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
1.2 ในกรณี ที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็ นตราสารที่ออก
ใหม่ แ ละมี credit rating อยู่ ใ นระดั บ ต่ า กว่ า investment grade
หรื อ ไม่ มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุ น เพื่ อ กองทุ น ภายใต้ก าร
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารดังกล่ าวเป็ นรายครั้ง เว้น แต่กรณี ที่ ผู ้
ออกตราสารได้มี ก ารยื่ น แบบ filing ในลัก ษณะเป็ นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณี เป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้
1. ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิ น
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริ ษทั หลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11.สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับ บุคคลตาม
1. – 9.)
2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรื อกองทุน
CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น

ข้ อ

3

ประเภททรัพย์สิน

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

อัตราส่ วน
(% ของ NAV)
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่ วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

ไม่ เกิ น 1 ใน 3 ของจ านวนหน่ ว ย property ทั้ งหมดของกองทุ น
property ที่ ออกหน่ วยนั้น เว้นแต่เป็ นหน่ วย property ของกองทุนที่ มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ทั้งนี้ การคานวณสัดส่ วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่ วนให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการ
ลงทุน

ตารางแสดงค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนหรือกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน
เรียกเก็บจริง
รายการที่เรียกเก็บ
อัตราตามโครงการ
2562
2563
2564
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ไม่เกิน 3.210%
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ไม่เกิน 3.210%
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ
รายการ โดยมีเงื่อนไขในการเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังนี้
- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่าง - ยกเว้นไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั้งแรก
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่อยู่
ในรอบปี ปฏิทินและสาหรับการสับเปลี่ยนครั้ง
ภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการ
ต่อไปเรี ยกเก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ
- การรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมา
จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอืน่ - ยกเว้นไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม
ภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการ
อื่น
- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง
- เรี ยกเก็บในอัตรา 214 บาทต่อรายการ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น
ภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการ
อื่น
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ไม่มีเนื่องจากไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
รายการที่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทั้งหมด
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์

อัตราตามโครงการ
ไม่เกิน 0.803%
ไม่เกิน 0.059%
ไม่เกิน 0.134%
ไม่เกิน 1.144%
ไม่ เกิน 2.140%
ตามที่จ่ายจริ ง

2562
0.535%
0.032%
0.134%
0.014%
0.715%
-

เรียกเก็บจริง
2563
0.535%
0.032%
0.134%
0.013%
0.714%
-

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็ นอัตราที่ยงั ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษีอื่นทานองเดียวกัน (ถ้ามี)
** รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรื อภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
*** ค่าใช้จ่ายอื่นที่นอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2564
0.535%
0.032%
0.134%
0.008%
0.709%
-

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover ratio: PTR)

2562
0.47

2563
0.64

2564
0.63

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์ สินอื่น

กองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนีเ้ พื่อการเลีย้ งชี พ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
ชื่ อหลักทรัพย์

อัตราดอกเบีย้
(%)

อันดับความน่ าเชื่ อถือ
TRIS

FITCH

S&P

Moody's

พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย
อายุคงเหลือน้ อยกว่ า 1 ปี
CB21N04A
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

จานวน
มูลค่ าตาม
ร้ อยละของ มูลค่าตาม
ร้ อยละ
หน่ วย (พัน ราคาตลาดไม่รวม เงินลงทุน ราคาตลาดรวม ของมูลค่า
หน่ วย)/
ดอกเบีย้ ค้ างรับ
ดอกเบีย้ ค้ างรับ ทรัพย์ สิน
(พันบาท)
(พันบาท)
สุทธิ

04/11/2564

78,000.00

446,718.46
446,718.46
77,996.79

8.06
8.06
1.41

447,024.03
447,024.03
77,996.79

8.04
8.04
1.40

25/05/2565

71,000.00

71,030.23

1.28

71,220.08

1.28

BOT225A

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

CB22707A

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

07/07/2565

70,000.00

69,758.27

1.26

69,758.27

1.25

CB21N04B

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

04/11/2564

50,000.00

49,998.09

0.90

49,998.09

0.90

CB21D02A

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

02/12/2564

41,000.00

40,983.29

0.74

40,983.29

0.74

CB21N11A

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

11/11/2564

40,000.00

39,994.80

0.72

39,994.80

0.72

CB22106A

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

06/01/2565

30,000.00

29,973.71

0.54

29,973.71

0.54

CB21D09A

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

09/12/2564

26,000.00

25,987.08

0.47

25,987.08

0.47

BOT21NA

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

25/11/2564

20,000.00

20,009.27

0.36

20,124.99

0.36

CB21D16A

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

16/12/2564

15,000.00

14,991.05

0.27

14,991.05

0.27

CB21D23A

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

23/12/2564

6,000.00

5,995.87

0.11

5,995.87

0.11

0.36
0.36
0.36
4.65
0.41
0.32

20,160.14
20,160.14
20,160.14
259,775.35
22,948.34
17,944.70

0.36
0.36
0.36
4.67
0.41
0.32

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
อายุคงเหลือน้ อยกว่ า 1 ปี
GHB224A
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
พันธบัตรรัฐบาล
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี
LB249A
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริ หารหนี้ ในปี งบประมาณ พ.ศ.
2565 ครั้งที่ 1
LB246A
อายุคงเหลือ 3 - 5 ปี
LB24DB

LB256A

0.61

วันครบ
กาหนด

1.32

29/04/2565

20,000.00

0.75

17/09/2567

18,000.00

20,156.20
20,156.20
20,156.20
258,101.49
22,927.98
17,938.41

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริ หารหนี้ ในปี งบประมาณ พ.ศ.
2564 ครั้งที่ 1

0.75

17/06/2567

5,000.00

4,989.57

0.09

5,003.65

0.09

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก.
ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูฯ ระยะที่สอง) ใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4

1.45

17/12/2567

29,000.00

31,480.15
29,480.89

0.57
0.53

31,645.11
29,638.72

0.57
0.53

พันธบัตรรัฐบาลในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18

0.95

17/06/2568

2,000.00

1,999.26

0.04

2,006.39

0.04

3.67
1.23

205,181.89
68,625.98

3.69
1.23

อายุคงเหลือมากกว่ า 5 ปี
LB31DA
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริ หารหนี้ ในปี งบประมาณ พ.ศ.
2564 ครั้งที่ 6

2.40

F1+(tha)*

Baa1*

2.00

17/12/2574

68,000.00

203,693.36
68,115.52

LB28DA

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

2.88

17/12/2571

45,000.00

48,958.15

0.88

49,443.75

0.89

LB29DA

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

1.60

17/12/2572

40,000.00

39,579.22

0.71

39,819.44

0.72

LB276A

พันธบัตรรัฐบาลในปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 3

1.00

17/06/2570

20,000.00

19,659.40

0.35

19,718.85

0.35

ESGLB35DA

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยัง่ ยืนสาหรับบริ หารหนี้ ให้กตู้ ่อ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

1.59

17/12/2578

19,000.00

16,943.21

0.31

17,056.25

0.31

2.13

17/12/2569

10,000.00

02/02/2565

71,000.00

10,437.87
125,803.73
125,803.73
70,911.47

0.19
2.27
2.27
1.28

10,517.63
125,803.73
125,803.73
70,911.47

0.19
2.26
2.26
1.27

LB26DA
พันธบัตรรัฐบาล
ตัว๋ เงินคลัง
อายุคงเหลือน้ อยกว่ า 1 ปี
TB22202A
ตัว๋ เงินคลัง

กองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนีเ้ พื่อการเลีย้ งชี พ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
ชื่ อหลักทรัพย์

TB22316A
TB22427A

อัตราดอกเบีย้
(%)

อันดับความน่ าเชื่ อถือ
TRIS

FITCH

S&P

Moody's

ตัว๋ เงินคลัง
ตัว๋ เงินคลัง

วันครบ
กาหนด

16/03/2565
27/04/2565

จานวน
มูลค่ าตาม
ร้ อยละของ มูลค่าตาม
ร้ อยละ
หน่ วย (พัน ราคาตลาดไม่รวม เงินลงทุน ราคาตลาดรวม ของมูลค่า
หน่ วย)/
ดอกเบีย้ ค้ างรับ
ดอกเบีย้ ค้ างรับ ทรัพย์ สิน
(พันบาท)
(พันบาท)
สุทธิ
45,000.00
10,000.00

หุ้นกู้
ธุรกิจการเกษตร
STA247A

44,916.64
9,975.62

0.81
0.18

44,916.64
9,975.62

0.81
0.18

4,694,020.52

84.66

4,717,890.73

84.70

4.03
0.72

225,652.54
39,915.69

4.05
0.72

บริ ษทั ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)

1.79

A-

22/07/2567

40,000.00

223,568.78
39,715.61

MPSC256A

บริ ษทั น้ าตาลมิตรผล จากัด

5.00

A+

28/06/2568

35,000.00

38,479.49

0.69

39,083.60

0.70

CPFTH299A

บริ ษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

3.18

A+

23/09/2572

35,000.00

35,172.48

0.63

35,291.41

0.63

MPSC26DA

บริ ษทั น้ าตาลมิตรผล จากัด

4.22

A+

28/12/2569

30,000.00

32,269.81

0.58

32,706.84

0.59

CPFTH261A

บริ ษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

3.87

A+

20/01/2569

20,000.00

21,099.74

0.38

21,320.28

0.38

MPSC233A

บริ ษทั น้ าตาลมิตรผล จากัด

A+

13/03/2566

20,000.00

20,842.91

0.38

20,966.42

0.38

CPFTH255A

บริ ษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

3.34

A+

30/05/2568

15,000.00

15,521.34

0.28

15,734.09

0.28

CPFTH235A

บริ ษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

2.91

A+

30/05/2566

10,000.00

10,271.36

0.19

10,394.94

0.19

BTG233A

บริ ษทั เบทาโกร จากัด (มหาชน)

2.52

A-

28/03/2566

5,000.00

5,040.80

0.09

5,052.53

0.09

CPFTH252A

บริ ษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

3.15

A+

20/02/2568

5,000.00

5,155.24

0.09

5,186.74

0.09

วัสดุก่อสร้ าง
CK267A

บริ ษทั ช.การช่าง จากัด (มหาชน)

3.82

A-

08/07/2569

70,000.00

169,178.48
73,020.75

3.05
1.32

170,172.93
73,196.57

3.04
1.31

CK246B

บริ ษทั ช.การช่าง จากัด (มหาชน)

2.90

A-

28/06/2567

40,000.00

41,074.97

0.74

41,475.41

0.74

EPG231A

บริ ษทั อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

2.20

A-

31/01/2566

30,000.00

29,871.56

0.54

30,039.72

0.54

CK225A

บริ ษทั ช.การช่าง จากัด (มหาชน)

2.48

A-

23/05/2565

15,000.00

15,119.18

0.27

15,284.29

0.27

CK226A

บริ ษทั ช.การช่าง จากัด (มหาชน)

2.46

A-

28/06/2565

10,000.00

10,092.02

0.18

10,176.94

0.18

บริ ษทั อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

5.52

AA-

05/04/2565

50,000.00

150,158.89
50,961.51

2.71
0.92

151,013.18
51,165.67

2.71
0.92

PTTGC269A

บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

2.43

05/09/2569

35,000.00

36,064.80

0.65

36,197.61

0.65

IVL243A

บริ ษทั อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

5.30

AA-

14/03/2567

20,000.00

21,584.10

0.39

21,723.50

0.39

IVL24DA

บริ ษทั อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

5.28

AA-

14/12/2567

10,000.00

10,955.21

0.20

11,157.73

0.20

IVL26OA

บริ ษทั อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

3.68

AA-

20/10/2569

10,000.00

10,396.54

0.19

10,408.63

0.19

IVL25NA

บริ ษทั อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

2.78

AA-

27/11/2568

10,000.00

10,059.13

0.18

10,179.47

0.18

PTTGC299A

บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

2.75

05/09/2572

10,000.00

10,137.62

0.18

10,180.56

0.18

บริ ษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

3.80

07/09/2569

122,500.00

513,395.99
131,613.45

9.26
2.37

516,879.96
132,314.89

9.28
2.38

CPALL243B

บริ ษทั ซีพีออลล์ จากัด (มหาชน)

5.14

AA-* A-(tha)

27/03/2567

80,000.00

86,676.96

1.56

87,071.26

1.56

CPALL226A

บริ ษทั ซีพีออลล์ จากัด (มหาชน)

4.10

AA-* A-(tha)

30/06/2565

70,000.00

71,446.07

1.29

72,421.08

1.30

CPALL316A

บริ ษทั ซีพีออลล์ จากัด (มหาชน)

3.90

16/06/2574

40,000.00

40,663.66

0.73

41,253.47

0.74

ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
IVL224B

พาณิชย์
BJC269A

A-(tha)

AA+(tha)

AA+(tha)

A

A+

A*

BBB*

BBB*

Baa2*

Baa2*

กองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนีเ้ พื่อการเลีย้ งชี พ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
ชื่ อหลักทรัพย์

อัตราดอกเบีย้
(%)

อันดับความน่ าเชื่ อถือ
TRIS

FITCH

S&P

Moody's

วันครบ
กาหนด

จานวน
มูลค่ าตาม
ร้ อยละของ มูลค่าตาม
ร้ อยละ
หน่ วย (พัน ราคาตลาดไม่รวม เงินลงทุน ราคาตลาดรวม ของมูลค่า
หน่ วย)/
ดอกเบีย้ ค้ างรับ
ดอกเบีย้ ค้ างรับ ทรัพย์ สิน
(พันบาท)
(พันบาท)
สุทธิ

บริ ษทั ซีพีออลล์ จากัด (มหาชน)
CPALL27NA

บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)

3.50

A+

BJC273B

บริ ษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

3.83

A

CPALL278A

บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)

3.96

CPALL221A

บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)

2.86

CPALL238A

บริ ษทั ซีพีออลล์ จากัด (มหาชน)

3.25

CPALL268A

บริ ษทั ซีพีออลล์ จากัด (มหาชน)

3.68

CPALL291A

บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)

4.12

A+

BJC233A

บริ ษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

3.20

BJC233B

บริ ษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

BJC249A

A*

15/11/2570

40,000.00

40,839.88

0.74

40,786.19

0.73

21/03/2570

30,000.00

31,977.52

0.58

32,097.14

0.58

18/08/2570

28,000.00

29,298.84

0.53

29,526.68

0.53

18/01/2565

25,000.00

25,108.03

0.45

25,315.68

0.45

AA-* A-(tha)

26/08/2566

10,000.00

10,335.21

0.19

10,394.87

0.19

AA-* A-(tha)

26/08/2569

10,000.00

10,408.20

0.19

10,475.75

0.19

18/01/2572

10,000.00

10,334.11

0.19

10,453.76

0.19

A

24/03/2566

5,000.00

5,146.68

0.09

5,163.34

0.09

1.40

A

24/03/2566

5,000.00

5,020.08

0.09

5,027.37

0.09

บริ ษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

2.65

A

07/09/2567

5,000.00

5,143.59

0.09

5,163.56

0.09

CPALL256B

บริ ษทั ซีพีออลล์ จากัด (มหาชน)

3.00

A+

30/06/2568

5,000.00

5,141.51

0.09

5,155.07

0.09

BJC259A

บริ ษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

2.86

A

07/09/2568

4,100.00

4,242.20

0.08

4,259.87

0.08

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
TRUE22NA
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

4.11

A-

10/11/2565

15,000.00

15,104.21
15,104.21

0.27
0.27

15,089.01
15,089.01

0.27
0.27

พลังงานและสาธารณูปโภค
BANPU225A
บริ ษทั บ้านปู จากัด (มหาชน)

5.04

A+

24/05/2565

85,000.00

422,878.61
86,697.36

7.63
1.56

427,034.90
88,587.01

7.66
1.59

AA-* A-(tha)
A+

A*

A*

A*

BANPU234A

บริ ษทั บ้านปู จากัด (มหาชน)

5.08

A+

01/04/2566

75,000.00

78,677.84

1.42

79,001.43

1.42

EA227A

บริ ษทั พลังงานบริ สุทธิ์ จากัด (มหาชน)

2.61

A-

11/07/2565

75,000.00

75,374.69

1.36

75,980.71

1.36

WHAUP237A

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิต้ ีส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด
(มหาชน)

1.91

A-

20/07/2566

30,000.00

30,034.23

0.54

30,197.50

0.54

BANPU264A

บริ ษทั บ้านปู จากัด (มหาชน)

5.19

A+

01/04/2569

20,000.00

22,104.29

0.40

22,192.45

0.40

TTW232A

บริ ษทั ทีทีดบั บลิว จากัด (มหาชน)

2.33

AA-

01/02/2566

20,000.00

20,318.50

0.37

20,435.96

0.37

EA248A

บริ ษทั พลังงานบริ สุทธิ์ จากัด (มหาชน)

3.11

A-

15/08/2567

20,000.00

20,336.93

0.37

20,469.85

0.37

EDLGEN24DA

บริ ษทั อีดีแอล-เจนเนอเรชัน่ (มหาชน)

5.45

BBB-

12/12/2567

15,000.00

14,723.94

0.27

15,041.98

0.27

IRPC229A

บริ ษทั ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)

2.76

A-(tha)

Ba1*

11/09/2565

11,000.00

11,146.58

0.20

11,189.00

0.20

PTTC288A

บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

1.79

AAA(tha) BBB+*

Baa1*

06/08/2571

10,000.00

9,857.47

0.18

9,900.13

0.18

BGRIM247A

บริ ษทั บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

1.41

A-

06/07/2567

10,000.00

9,952.73

0.18

9,998.31

0.18

CKP245A

บริ ษทั ซีเคพาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

1.74

A-

28/05/2567

10,000.00

9,999.39

0.18

10,074.23

0.18

EDLGEN21DA

บริ ษทั อีดีแอล-เจนเนอเรชัน่ (มหาชน)

5.20

BBB-

12/12/2564

10,000.00

10,001.66

0.18

10,203.96

0.18

IRPC245A

บริ ษทั ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)

1.77

A-

PTTC268A

บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

1.31

RATCH25NA

บริ ษทั ราช กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

1.76

AA+

NNPC223A

บริ ษทั ไฟฟ้าน้ างึม 2 จากัด

3.18

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)

TCAP23OA
TIDLOR224A

A-(tha)

Ba1*

20/05/2567

9,000.00

9,006.14

0.16

9,078.15

0.16

AAA(tha) BBB+*

Baa1*

06/08/2569

5,000.00

4,931.62

0.09

4,947.24

0.09

BBB+*

Baa1*

04/11/2568

5,000.00

5,004.79

0.09

5,004.07

0.09

A

07/03/2565

4,687.50

4,710.46

0.08

4,732.92

0.08

2.35

A-*

15/07/2568

100,000.00

1,460,006.14
99,635.36

26.33
1.80

1,465,441.08
100,337.14

26.31
1.80

บริ ษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)

5.00

A

22/10/2566

90,000.00

94,922.09

1.71

95,045.38

1.71

บริ ษทั เงินติดล้อ จากัด (มหาชน)

0.00

A

01/04/2565

90,000.00

89,623.19

1.62

89,623.19

1.61

AEON22NA

บริ ษทั อิออน ธนสิ นทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)

2.27

A-(tha)

15/11/2565

85,000.00

86,002.50

1.55

85,928.49

1.54

ICBCTL232B

บริ ษทั ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จากัด

AAA(tha)

26/02/2566

80,000.00

79,053.69

1.43

79,053.69

1.42

ICBCTL232A

บริ ษทั ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จากัด

AAA(tha)

04/02/2566

77,000.00

76,177.04

1.37

76,177.04

1.37

เงินทุนและหลักทรัพย์
THANI257A

A*

กองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนีเ้ พื่อการเลีย้ งชี พ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
ชื่ อหลักทรัพย์

อัตราดอกเบีย้
(%)

อันดับความน่ าเชื่ อถือ
TRIS

TLT263A

บริ ษทั โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด

1.69

ICBCTL225A

บริ ษทั ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จากัด

2.42

TLT228A

บริ ษทั โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด

1.82

ICBCTL24OB

บริ ษทั ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จากัด

1.31

AYCAL222A

บริ ษทั อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน)

1.53

AEON22DA

บริ ษทั อิออน ธนสิ นทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)

2.93

MTC238A

บริ ษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

2.45

THANI221A

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)

2.94

ICBCTL225B

บริ ษทั ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จากัด

BAM224A

บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด

1.40

A-

TLT21DA

บริ ษทั โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด

2.51

AAA

AEON21NA

บริ ษทั อิออน ธนสิ นทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)

3.26

THANI232C

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)

2.65

TIDLOR238A
MTC235A

บริ ษทั เงินติดล้อ จากัด
บริ ษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

AYCAL232A

FITCH

S&P

Moody's

AAA

วันครบ
กาหนด

จานวน
มูลค่ าตาม
ร้ อยละของ มูลค่าตาม
ร้ อยละ
หน่ วย (พัน ราคาตลาดไม่รวม เงินลงทุน ราคาตลาดรวม ของมูลค่า
หน่ วย)/
ดอกเบีย้ ค้ างรับ
ดอกเบีย้ ค้ างรับ ทรัพย์ สิน
(พันบาท)
(พันบาท)
สุทธิ

26/03/2569

69,000.00

68,905.36

1.24

69,020.38

1.24

25/05/2565

59,600.00

60,175.06

1.09

60,807.31

1.09

16/08/2565

60,000.00

60,479.77

1.09

60,710.14

1.09

26/10/2567

60,000.00

59,805.59

1.08

60,137.22

1.08

06/02/2565

45,000.00

45,080.31

0.81

45,244.42

0.81

15/12/2565

43,500.00

44,352.22

0.80

44,837.60

0.81

BBB*

15/08/2566

45,000.00

45,110.71

0.81

45,343.30

0.81

A-

31/01/2565

41,700.00

41,883.87

0.76

41,887.23

0.75

04/05/2565

40,000.00

39,860.22

0.72

39,860.22

0.72

09/04/2565

40,000.00

40,100.91

0.72

40,136.20

0.72

18/12/2564

37,200.00

37,289.78

0.67

37,637.69

0.68

15/11/2564

30,000.00

30,023.94

0.54

30,479.45

0.55

A-

25/02/2566

30,000.00

30,347.90

0.55

30,496.01

0.55

1.17
2.50

A
BBB*

19/08/2566
30/05/2566

30,000.00
29,000.00

29,849.55
28,993.64

0.54
0.52

29,920.71
29,124.73

0.54
0.52

บริ ษทั อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน)

1.69

AA+

06/02/2566

25,000.00

25,175.71

0.45

25,276.41

0.45

KTC22OA

บริ ษทั บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน)

2.46

AA-

19/10/2565

20,400.00

20,711.93

0.37

20,729.80

0.37

BAM227A

บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด

2.45

A-

18/07/2565

20,000.00

20,224.88

0.36

20,367.19

0.37

TLT21NA

บริ ษทั โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด

2.02

AAA

30/11/2564

20,000.00

20,022.61

0.36

20,023.72

0.36

TLT221A

บริ ษทั โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด

1.80

AAA

16/01/2565

20,000.00

20,049.42

0.36

20,125.36

0.36

TLT223A

บริ ษทั โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด

1.27

AAA

27/03/2565

20,000.00

20,043.58

0.36

20,089.51

0.36

AYCAL265A

บริ ษทั อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน)

1.69

AA+

25/05/2569

20,000.00

19,795.73

0.36

19,943.89

0.36

THANI22OA

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)

3.00

A-

17/10/2565

20,000.00

20,239.28

0.37

20,263.94

0.36

TLT255B

บริ ษทั โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด

1.07

AAA

28/05/2568

15,000.00

14,910.36

0.27

15,000.69

0.27

TIDLOR221A

บริ ษทั เงินติดล้อ จากัด (มหาชน)

2.80

A

24/01/2565

15,000.00

15,063.50

0.27

15,178.57

0.27

TLT24OA

บริ ษทั โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด

2.61

AAA

31/10/2567

10,000.00

10,370.70

0.19

10,371.41

0.19

BAM247A

บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด

2.90

A-

18/07/2567

10,000.00

10,241.30

0.18

10,325.52

0.19

ICBCTL229A

บริ ษทั ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จากัด

2.47

23/09/2565

10,000.00

10,151.24

0.18

10,260.87

0.18

TLT22DA

บริ ษทั โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด

2.37

AAA

08/12/2565

10,000.00

10,165.05

0.18

10,259.85

0.18

AYCAL245A

บริ ษทั อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน)

1.12

AA+

25/05/2567

10,000.00

9,919.54

0.18

9,968.63

0.18

BAM226A

บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)

3.41

A-

23/06/2565

10,000.00

10,163.52

0.18

10,285.91

0.18

TIDLOR228A
TIDLOR22DA

บริ ษทั เงินติดล้อ จากัด
บริ ษทั เงินติดล้อ จากัด (มหาชน)

0.97
3.00

A
A

19/08/2565
14/12/2565

10,000.00
5,000.00

9,991.47
5,093.62

0.18
0.09

10,011.14
5,151.15

0.18
0.09

อาหารและเครื่องดื่ม
TBEV223A

บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)

3.20

AA* AA(tha)

Baa3*

19/03/2565

184,000.00

626,099.74
185,567.53

11.29
3.35

629,680.90
186,261.19

11.35
3.40

TBEV256A

บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)

2.07

AA* AA(tha)

Baa3*

11/06/2568

89,000.00

90,163.68

1.63

90,885.46

1.63

CPF251A

บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

3.05

A+

24/01/2568

72,700.00

75,370.26

1.36

75,977.75

1.36

AAA(tha)
AAA
AAA(tha)
AA+
A-(tha)

AAA(tha)

A-(tha)

AAA(tha)

กองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนีเ้ พื่อการเลีย้ งชี พ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
ชื่ อหลักทรัพย์

อัตราดอกเบีย้
(%)

อันดับความน่ าเชื่ อถือ
TRIS

FITCH

S&P

Moody's

วันครบ
กาหนด

จานวน
มูลค่ าตาม
ร้ อยละของ มูลค่าตาม
ร้ อยละ
หน่ วย (พัน ราคาตลาดไม่รวม เงินลงทุน ราคาตลาดรวม ของมูลค่า
หน่ วย)/
ดอกเบีย้ ค้ างรับ
ดอกเบีย้ ค้ างรับ ทรัพย์ สิน
(พันบาท)
(พันบาท)
สุทธิ

TBEV266A

บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)

2.43

AA* AA(tha)

Baa3*

11/06/2569

30,000.00

30,385.50

0.55

30,671.11

0.55

TBEV246A

บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)

1.45

AA* AA(tha)

Baa3*

11/06/2567

30,000.00

29,936.74

0.54

30,107.17

0.54

MINT223B

บริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)

3.10

A

29/03/2565

30,000.00

30,015.11

0.54

30,099.19

0.54

TBEV244A

บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)

1.21

AA

20/04/2567

25,000.00

24,835.25

0.45

24,845.20

0.45

MINT243B

บริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)

3.60

A

29/03/2567

25,000.00

25,148.89

0.45

25,230.26

0.45

TU29NA

บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

3.00

A+

06/11/2572

25,000.00

25,178.91

0.45

25,168.64

0.45

CPF261A

บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

2.99

A+

22/01/2569

20,000.00

20,558.91

0.37

20,726.02

0.37

MINT255A

บริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)

4.04

A

22/05/2568

20,000.00

20,177.62

0.36

20,538.45

0.37

CPF231A

บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

1.75

A+

22/01/2566

15,000.00

15,124.24

0.27

15,197.60

0.27

TBEV243A

บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)

3.50

AA

01/03/2567

12,000.00

12,572.21

0.23

12,642.40

0.23

CPF277A

บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

4.51

A+

29/07/2570

10,000.00

10,948.86

0.20

11,066.24

0.20

TBEV236A

บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)

1.17

AA* AA(tha)

Baa3*

11/06/2566

10,000.00

9,986.00

0.18

10,031.84

0.18

TBEV296A

บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)

2.71

AA* AA(tha)

Baa3*

11/06/2572

10,000.00

9,946.76

0.18

10,052.93

0.18

TU26NA

บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2.78

A+

06/11/2569

10,000.00

10,183.27

0.18

10,179.46

0.18

0.27
0.18

15,316.43
10,188.99

0.27
0.18

Baa3*

Baa3*

การแพทย์
BCH226A

บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)

2.55

A-

18/06/2565

10,000.00

15,175.49
10,093.98

BCH22DA

บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)

2.54

A-

22/12/2565

5,000.00

5,081.51

0.09

5,127.44

0.09

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
TICON233A

บริ ษทั ไทคอน อินดัสเทรี ยล คอนเน็คชัน่ จากัด (มหาชน)

2.75

A

14/03/2566

112,800.00

772,237.42
114,945.86

13.93
2.07

775,091.43
115,353.79

13.91
2.07

TICON225A

บริ ษทั ไทคอน อินดัสเทรี ยล คอนเน็คชัน่ จากัด (มหาชน)

3.69

A

15/05/2565

70,000.00

71,025.82

1.28

70,926.75

1.27

TPRIME231A

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าไทย
แลนด์ ไพร์ม พร็ อพเพอร์ต้ ี

2.10

A-

16/01/2566

60,000.00

59,931.50

1.08

60,304.32

1.08

WHA226B

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

2.75

A-

30/06/2565

54,000.00

54,443.77

0.98

54,565.82

0.98

AP21DA

บริ ษทั เอพี (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)

3.13

A-*

25/12/2564

49,000.00

49,160.32

0.89

49,702.36

0.89

AP228A

บริ ษทั เอพี (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)

2.94

A-

07/08/2565

45,500.00

46,128.13

0.83

46,443.31

0.83

GOLD22NA

บริ ษทั แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ต้ ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
(มหาชน)

2.47

A

08/11/2565

45,000.00

45,308.82

0.82

45,287.50

0.81

FPT225A

บริ ษทั เฟรเซอร์ส พร็ อพเพอร์ต้ ี (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)

3.00

A-*

09/05/2565

42,100.00

42,537.29

0.77

42,509.61

0.76

WHA244B

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

2.73

A-

22/04/2567

30,000.00

30,370.49

0.55

30,392.93

0.55

AP257A

บริ ษทั เอพี (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)

1.94

A-

20/07/2568

30,000.00

29,766.04

0.54

29,931.87

0.54

WHART222A

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท

2.88

A

01/02/2565

30,000.00

30,145.20

0.54

30,145.20

0.54

กองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนีเ้ พื่อการเลีย้ งชี พ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
ชื่ อหลักทรัพย์

อัตราดอกเบีย้
(%)

อันดับความน่ าเชื่ อถือ
TRIS

FITCH

S&P

Moody's

วันครบ
กาหนด

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท

จานวน
มูลค่ าตาม
ร้ อยละของ มูลค่าตาม
ร้ อยละ
หน่ วย (พัน ราคาตลาดไม่รวม เงินลงทุน ราคาตลาดรวม ของมูลค่า
หน่ วย)/
ดอกเบีย้ ค้ างรับ
ดอกเบีย้ ค้ างรับ ทรัพย์ สิน
(พันบาท)
(พันบาท)
สุทธิ

FPT237A

บริ ษทั เฟรเซอร์ส พร็ อพเพอร์ต้ ี (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)

2.10

A

14/07/2566

25,000.00

25,248.70

0.46

25,406.92

0.46

WHART235A

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท

1.41

A

14/05/2566

25,000.00

25,050.23

0.45

25,037.67

0.45

WHA224B

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

2.95

A-

24/04/2565

22,700.00

22,888.49

0.41

22,903.17

0.41

AP235A

บริ ษทั เอพี (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)

3.17

A-*

17/05/2566

20,000.00

20,564.62

0.37

20,856.43

0.37

QH22NA

บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

2.30

A-

27/11/2565

15,000.00

15,167.20

0.27

15,316.54

0.28

WHA234B

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

2.30

A-

22/04/2566

15,000.00

15,114.74

0.27

15,124.19

0.27

AP247A

บริ ษทั เอพี (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)

2.77

A-

21/07/2567

10,000.00

10,289.26

0.19

10,367.43

0.19

FPT222A

บริ ษทั เฟรเซอร์ส พร็ อพเพอร์ต้ ี (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)

2.91

A

15/02/2565

10,000.00

10,060.12

0.18

10,122.31

0.18

LH24OA

บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

1.46

A+

09/10/2567

10,000.00

9,952.91

0.18

9,962.91

0.18

GOLD21DA

บริ ษทั แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ต้ ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
(มหาชน)

3.64

A-*

19/12/2564

10,000.00

10,035.35

0.18

10,169.98

0.18

MBK298A

บริ ษทั เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน)

3.24

A*

15/08/2572

10,000.00

9,685.35

0.17

9,754.59

0.18

TICON229A

บริ ษทั ไทคอน อินดัสเทรี ยล คอนเน็คชัน่ จากัด (มหาชน)

4.90

A

26/09/2565

9,000.00

9,307.79

0.17

9,351.29

0.17

FPT231A

บริ ษทั เฟรเซอร์ส พร็ อพเพอร์ต้ ี (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)

2.00

A

14/01/2566

5,000.00

5,041.15

0.09

5,071.29

0.09

WHART22DA

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท

2.30

A

04/12/2565

5,000.00

5,060.65

0.09

5,078.93

0.09

WHART245A

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท

1.86

A

14/05/2567

5,000.00

5,007.61

0.09

5,004.30

0.09

บริ ษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

2.24

A-

28/04/2569

30,000.00

121,903.78
29,829.41

2.20
0.54

121,942.35
29,836.78

2.18
0.54

BTSG22NA

บริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

2.10

A

06/11/2565

30,000.00

30,286.97

0.55

30,278.34

0.54

BEM225A

บริ ษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

2.65

A-

09/05/2565

26,000.00

26,205.23

0.47

26,190.13

0.47

BEM229A

บริ ษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

2.65

A-

07/09/2565

10,000.00

10,125.85

0.18

10,165.78

0.18

BEM234A

บริ ษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

2.46

A-

05/04/2566

10,000.00

10,174.05

0.18

10,192.24

0.18

BEM244A

บริ ษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

1.56

A-

28/04/2567

9,000.00

8,972.81

0.16

8,974.35

0.16

BEM265A

บริ ษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

3.59

A-

09/05/2569

6,000.00

6,309.45

0.11

6,304.73

0.11

พลังงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
GPSC26NA
บริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

2.52

AA+ A+*

08/11/2569

109,000.00

163,691.03
112,255.11

2.95
2.02

163,610.93
112,202.43

2.93
2.01

2.86

AA+ A+*

08/11/2569

50,000.00

51,435.92

0.93

51,408.50

0.92

28/06/2565

20,000.00

40,621.95
20,198.75

0.73
0.36

40,965.10
20,403.80

0.74
0.37

08/02/2566

10,000.00

10,283.01

0.19

10,359.86

0.19

ขนส่ งและโลจิสติกส์
BEM264A

GPSC29NA

บริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
TREIT226A
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ไทคอน
CPNREIT232A

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี
เทล โกรท

2.97

A

3.30

AA

A*

กองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนีเ้ พื่อการเลีย้ งชี พ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
ชื่ อหลักทรัพย์

FTREIT238A

อัตราดอกเบีย้
(%)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี
เทล โกรท
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ต้ ี

2.63

อันดับความน่ าเชื่ อถือ
TRIS

FITCH

S&P

Moody's

A

วันครบ
กาหนด

08/08/2566

จานวน
มูลค่ าตาม
ร้ อยละของ มูลค่าตาม
ร้ อยละ
หน่ วย (พัน ราคาตลาดไม่รวม เงินลงทุน ราคาตลาดรวม ของมูลค่า
หน่ วย)/
ดอกเบีย้ ค้ างรับ
ดอกเบีย้ ค้ างรับ ทรัพย์ สิน
(พันบาท)
(พันบาท)
สุทธิ

10,000.00

10,140.19

0.18

10,201.44

0.18

21,901.08

0.39

21,603.67

21,691.49
21,621.12

0.39
0.39

1.04
69.29

1.04
69.33

0.00
0.00

2.00

209.60
2.00

0.00
0.00

207.51

207.60

0.00

(23,509.54)
21,895.43
(45,404.96)

(0.42)
0.39
(0.81)

5,569,045.54

100.00

เงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์
BAY - S/A
GSB - S/A
UOBT - S/A
ประเภทกระแสรายวัน
BAY - C/A
TISCOB - C/A

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)

AAA* F1+(tha)* BBB+*

ธนาคารออมสิ น
ธนาคาร ยูโอบี จากัด (มหาชน)

0.13

Baa1*

AAA*
AAA*

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)

AAA* F1+(tha)* BBB+*

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

A*

Baa1*

สินทรัพย์ อื่นและหนีส้ ินอื่น
สินทรัพย์ อื่น
หนีส้ ินอื่น
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผูอ้ อกตราสาร

5,544,800.40

100.00

กองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนี้เพือ่ การเลีย้ งชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
กลุม่ ของตราสาร

มูลค่าตามราคาตลาด
ร้อยละของ
(พันบาท) มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
832,603.11

14.95%

42,061.23

0.76%

4,717,890.73

84.72%

604,382.45

10.85%

อันดับความน่าเชื่อถือ AA

867,084.43

15.57%

อันดับความน่าเชื่อถือ A

3,146,709.88

56.50%

99,713.97
-

1.79%
-

5,592,555.08

100.42%

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิ ชย์ หรือบริ ษทั เงิ นทุน
เป็ นผูอ้ อก/ผูส้ งจ่
ั ่ าย/ผูร้ บั รอง/ผูร้ บั อาวัล/ผูส้ ลักหลัง/ผูค้ าํ้ ประกัน
(ค) ตราสารที่มีมีอนั ดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment
grade)
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB
(ง) ตราสารที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับตํา่ กว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
รวม
สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ทีบ่ ริษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุม่ (ง) 15% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ

อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว
บ.ฟทซ เรทติง้ (ประเทศไทย)
บ.ทริสเรตติ้ง จํากัด
AAA(tha)
AAA
AA(tha)
AA
A(tha)
A
BBB(tha)
BBB
BB(tha)
BB
B(tha)
B
CCC,CC,C(tha)
C
DDD,DD,D(tha)
D

ความหมายของเรทติง้
ความนาเชื่อถือสูงที่สุด และมีความเสี่ยงต่ําที่สุด
กลุมตราสารหนี้ระดับนาลงทุน
ความนาเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ํามาก
(Investment grade bonds)
ความนาเชื่อถือสูงและมีความเสี่ยงต่ํา
ความนาเชื่อถืออยูในเกณฑพอใช
ความนาเชื่อถือต่ํากวาระดับปานกลาง
กลุมตราสารหนี้ระดับเก็งกําไร
ความนาเชื่อถืออยูในเกณฑต่ํามาก
(Speculative Grade Bonds)
มีความเสี่ยงตอการผิดนัดชําระหนี้สูงสุด
อยูในภาวะที่ผิดนัดชําระหนี้

อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะสั้น
บ.ฟทซ เรทติง้ (ประเทศไทย)
บ.ทริสเรตติ้ง จํากัด
T1
ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี
F1
แสดงถึงระดับความสามารถชั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนด
มาก มีสภาพคลองที่ดีมาก และนักลงทุนจะไดรับความคุมครองจากการผิดนัดชําระ
เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใตอันดับความ
หนี้ที่ดีกวาอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารที่ไดรับอันดับเครดิตในระดับ
นาเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกําหนดโดยฟกซ โดยอันดับความนาเชื่อถือนี้จะมอบใหสําหรับ
ดังกลาวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหนี้ที่สูง
อันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “นอยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นใน
ยิ่งขึ้น
ประเทศเดียวกัน และโดยปกติแลวจะกําหนดใหกับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ําประกัน
โดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความนาเชื่อถือสูงเปนพิเศษจะมีสัญลักษณ “+” แสดงไวเพิ่มเติม
จากอันดับความนาเชื่อถือที่กําหนด
T2
ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี
F2
แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับ
และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่นาพอใจ
ที่นาพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของ
ความนาเชื่อถือดังกลาวยังไมอาจเทียบเทากับกรณีที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สูง
กวา
T3
ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได
F3
แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลา
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน
อยางไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกลาวจะมีความไมแนนอนมากขึ้นไปตามความ
เปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวาตราสารที่ไดรับการจัดอันดับที่สูงกวา
T4
ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นที่คอนขางออนแอ
B
แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่
ไมแนนอนเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้
ดังกลาวจะไมแนนอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะ
สั้น
C
แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที
ไมแนนอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติ
ตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพการณทาง
เศรษฐกิจเทานั้น
D
แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ที่ไดเกิดขึ้นแลวหรือกําลังจะเกิดขึ้น
ทั้ง บ.ฟทซ เรทติ้ง และ บ.ทริสเรตติ้ง ใชสัญลักษณ บวก (+) และ ลบ (-) ตอทายอันดับเครดิตเพื่อใชขยายของเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไวมากกวาเล็กนอย (+) และ นอยกวาเล็กนอย (-) ตามลําดับ
สําหรับ ฟทซ เรตติ้ง เปนสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคําวา (tha) ตอทายเพื่อแสดงถึงการใหอันดับเครดิตตามมาตรวัดภายในประเทศไทย

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน "กองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนีเ้ พื่อการเลีย้ งชีพ"

T-NFRMF1
ดัชนีมาตรฐาน2
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิต่อหน่วย
(บาท)

ย้อนหลัง

ย้อนหลัง

ย้อนหลัง

ย้อนหลัง

ย้อนหลัง

ย้อนหลัง

ตั้งแต่ จัดตั้ง

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 1

3 ปี 1

5 ปี 1

10 ปี 1

กองทุน 1

30 ก.ค. 64
ถึง
31 ต.ค. 64

30 เม.ย. 64
ถึง
31 ต.ค. 64

31 ต.ค. 63
ถึง
31 ต.ค. 64

31 ต.ค. 61
ถึง
31 ต.ค. 64

31 ต.ค. 59
ถึง
31 ต.ค. 64

31 ต.ค. 54
ถึง
31 ต.ค. 64

26 ธ.ค. 45
ถึง
31 ต.ค. 64

1.61
2.96
16.0879

1.62
2.38
15.5741

2.57
3.09
13.0957

-0.18
-0.01
16.9055

0.46
0.59
16.7992

1.07
1.79
16.6970

2.81
3.00
10.0000

หมายเหตุ :
1
ร้อยละต่อปี
2
ดัชนีมาตรฐาน คือ ผลตอบแทนรวมของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Government Bond Index) (13 Years) ผลตอบแทนรวมดัชนีหุ้นกูท้ ่คึ ิดคานวณจากข้อมูล Mark-to-Market มีอนั ดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตรา
สารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index) (1-3 Years) ในส่วนอัตราส่วน 1:1

เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน

ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้ เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต














คาเตือน/ข้ อแนะนา
กองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนีเ้ พื่อการเลีย้ งชีพ เป็ นนิติบุคคลแยกต่ างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธน
ชาต จากัด จึงไม่ มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลีย้ งชีพ ทั้งนี้ ผลการดาเนินงานของ
กองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลีย้ งชีพ ไม่ ได้ ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรื อผลการดาเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ธนชาต จากัด
ในกรณีที่ผ้ลู งทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิม่ เติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสื อชี้ชวนส่ วนข้ อมูลโครงการได้ ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ธนชาต จากัด หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ธนชาต จากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์ สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ธนชาต
จากัด เช่ นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ธนชาต จากัด ลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์ สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัท
จัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่ อผู้ถือหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถ
ขอดูข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่ได้ รับการแต่ งตั้งจากบริ ษัท
จัดการ(ถ้ ามี) และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่ อการตัดสิ นใจลงทุน เช่ น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ได้ ที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อโดยผ่านเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ต ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
บริษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรั พย์ เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่ างๆ ที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริษทั จัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแลการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสี ยงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสี ยงได้ ที่ทาการของบริ ษัทจัดการหรื อโดยผ่ าน
เครื อข่ ายอินเตอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ https://www.thanachartfundeastspring.com และผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซื้ อคืนที่ได้ รับ
การแต่ งตั้งจากบริษัทจัดการ
ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ให้ เข้ าใจ รวมทั้งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมและขอรับคู่มือ
ภาษีได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน
บริษัทจัดการและ/ หรื อผู้สนับสนุนการขายและรั บซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่ งตั้ง อาจพิจารณาขอข้ อมูล เอกสาร หลักฐาน
เพิ่มเติม จากผู้สนใจสั่ งซื้ อหน่ วยลงทุน หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน ของกองทุน หรื อบุคคลที่ เกี่ยวข้ องกับผู้ลงทุนตามคาจากัดความของ
กฎหมายหรื อตามที่หน่ วยงานที่มีอานาจกาหนด ทั้งก่อน และหรื อภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ ว ทั้งนี้เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
การป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้ อง หรื อเพื่อให้ เป็ นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรื อการ
ตีความ หรื อการสั่ งการของหน่ วยงานผู้มีอานาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนมีหน้ าที่ต้องทา
ความรู้ จักตัวตนของลูกค้ า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ ท ราบลูกค้ า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสั่ งซื้ อ
หน่ วยลงทุน หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนมีหน้ าที่แจ้ งการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลเกี่ยวกับการรู้ จักตัวตนของลูกค้ า (KYC) และการ
พิสูจน์ ทราบลูกค้ า (CDD) ให้ บริ ษัทจัดการและหรื อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและหรื อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนจาเป็ นต้ องดาเนินการ
ตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิ ดบัญชีเพื่อใช้ บริการใหม่ การทาธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้ อมูลลูกค้ าให้ เป็ นปัจจุบันเป็ น
ระยะๆ รวมทั้งการดาเนินการอื่นๆ ตามที่หน่ วยงานผู้มีอานาจกาหนดแนวทาง

 การพิจารณาร่ างหนังสื อชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้ เป็ นการแสดงว่าสานักงานได้ รับรองถึงความถูกต้ อง
ของข้ อมูลในหนังสื อชี้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
หนังสื อชี้ชวนฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565

รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเปดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ Thanachart General Fixed Income
Retirement Mutual Fund
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กองทุนเปดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดโครงการจัดการ
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Thanachart General Fixed Income Retirement Mutual Fund
ชื่อยอโครงการ : T-NFRMF
ประเภทโครงการ : กองทุนเปด
ประเภทการขาย : หลายครั้ง
การกําหนดอายุโครงการ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :
ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงคของโครงการ :
1. เพื่อสงเสริมการออมระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพของผูถือหนวยลงทุน
2. เพื่อสรางผลตอบแทนในระยะยาวใหแกผูถือหนวยลงทุน โดยการลงทุนในตราสารแหงหนี้และตราสารการเงินที่มีความมั่นคง ภายใตการ
บริหารการลงทุน โดยผูมีความรูและประสบการณ ตลอดจนใหความรูในการลงทุนแบบตอเนื่องระยะยาวเพื่อการใชจายหลังเกษียณหรือเมื่อ
เลิกทํางาน
2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารหนี้
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
หลักเกณฑเงื่อนไขการมุงรักษาเงินตน
ขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการมุงรักษาเงินตน :
ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินที่มุงรักษาเงินตน :
ขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการมุงรักษาเงินตน :
Sector ของกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) :
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : ไมกําหนด
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับตางประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและตางประเทศ
การกําหนดสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ
สัดสวนการลงทุน : ไมเกิน รอยละ 79.00 ของ NAV
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน:
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ใหความสําคัญกับการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เกี่ยวของกับตราสารแหงหนี้ เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินตางๆ ของทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่มีความมั่นคงและใหผลตอบแทนที่ดี และ/หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนดใหกองทุนลงทุนได ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพยหรือตราสารที่เสนอขายในตางประเทศ ภายใต
หลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ทั้งนี้ การคํานวณสัดสวนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบงประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไมนับชวงระยะเวลาดังนี้รวมดวยก็ได
ทั้งนี้ โดยตองคํานึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ
• ชวงระยะเวลา 30 วันนับแตวันที่จดทะเบียนเปนกองทุนรวม
• ชวงระยะเวลา 30 วันกอนครบกําหนดอายุโครงการ

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

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบงประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการแกไขสัดสวน
การลงทุนของกองทุนรวมใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแตวันที่สัดสวนการลงทุนของกองทุนรวมไมเปนไปตามนโยบาย
การลงทุน เวนแตไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนใหเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกลาว
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ:
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพทั่วไป (Retirement Mutual Fund: RMF)
กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงคในการสงเสริมการออมระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพของผูถือหนวยลงทุน โดยหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพจะนําไปจําหนาย จาย โอน จํานํา หรือนําไปเปนหลักประกันมิได
3. ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินทุนโครงการ
จํานวนเงินทุนโครงการเริ่มตน : 1,000,000,000.00 บาท
นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : ไมมี
ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนมากกวาจํานวนเงินทุน : ไมมี
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท
จํานวนหนวยลงทุนเริ่มตน : 500,000,000.0000 หนวย
ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก
รายละเอียดเพิ่มเติม : 4. การบริหารจัดการกองทุน
นโยบายการกูยืม :
บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด ทั้งนี้จะทําเพื่อการบริหารสภาพคลอง
ของกองทุนรวมเทานั้น
การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ไมลงทุน
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน
กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)
ดํารงคาความผันผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (tracking error : “TE” %
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ตอป) :
กลยุทธการลงทุนของกองทุน (Investment Strategy) :
รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธการลงทุนของกองทุน :
ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน
5. การแบงชนิดหนวยลงทุน (class of unit) : ไมมี
6. การจายเงินปนผล
นโยบายการจายเงินปนผล : ไมจาย
หลักเกณฑการจายเงินปนผล :
กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :
7. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : 1.00 บาท
จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติม :
วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูถือหนวยลงทุน
- แบบอัตโนมัติ
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทําการ
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา
เงื่อนไข ขอจํากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
เปนไปตามประกาศ
เงื่อนไข ขอจํากัด การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง :
1. เครื่องมือการกําหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย
1.1 คาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง (liquidity fee)
- กองทุนรวมทั่วไป
อัตราคาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลองไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน
ระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก ไมตํ่ากวารอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และ / หรือ
ระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนไมเกินกวา 30 วัน

หลักเกณฑและเงื่อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยอัตรา
Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครอง
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หนวยลงทุนที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชอง
ทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
ขอสงวนสิทธิ์
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริงไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกินอัตราสูงสุดที่
กําหนดไวในโครงการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหนวย
ลงทุนที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมตํ่ากวามูลคาการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก
และ/หรือ ไมเกินกวาระยะเวลาถือครองที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมและเว็บ
ไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑและ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกตางกันตามระยะเวลาการ
ถือครองหนวยลงทุน และ/หรือมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกได
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี)มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ใชเครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั้น
การพิจารณาใชเครื่องมือ
• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Liquidity fee ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด
โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
1) ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) เชน bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการ
ซื้อขายทรัพยสินตนทุนและคาใชจายในการรักษาสัดสวนการลงทุน และ/หรือ ตนทุนและคาใชจายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง
(กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตนทุนและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน
2) ตนทุนและคาใชจายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลองรองรับธุรกรรมขนาดใหญ (ถามี) และ/หรือ ตนทุนในการปรับใชตราสาร
อนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยง
3) ระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนที่
สอดคลองกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย
4) สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง
5) พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน
6) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
• ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวย
สูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถามี) หรือการเพิ่มคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวย
ลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถามี) และสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได
• ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน อยางไรก็ตามการใชเครื่องมือนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อ
สรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด
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1.2 การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing pricing)
- กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน ดวยวิธี
- Full swing pricing
- Partial swing pricing

หลักเกณฑและเงื่อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช Swing
Pricing ที่เปน Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือ
หนวยลทุนเปนสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ไดแก
1. ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) เชน bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการ
ซื้อขายทรัพยสินตนทุนและคาใชจายในการรักษาสัดสวนการลงทุน และ/หรือ ตนทุนและคาใชจายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง
(กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตนทุนและ/หรือคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน
2. ตนทุนและคาใชจายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลองรองรับธุรกรรมขนาดใหญ (ถามี) และ/หรือ ตนทุนในการปรับใชตราสาร
อนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยง
3. ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ ไดแก
1. สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง
2. พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน
3. ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช Swing Pricing พรอมกับ Anti-dilution levies – ADL แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได
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ขอสงวนสิทธิ์
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี)มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา swing factor ที่เรียกเก็บจริง ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกินอัตราสูงสุดที่
กําหนดไวในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่มีการใชเครื่องมือ
swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสิน
ใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบาง
สวนของวันทําการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวย
ลงทุน ซึ่งเปนไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใชเครื่องมือ
• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Swing Pricing ที่แตกตางกันในแตละวันทําการ ที่มีการใชเครื่องมือนี้
• ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเกินกวา swing threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขาย
หนวยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หัก
ดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

1.3 คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสิน ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)
- กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน

หลักเกณฑและเงื่อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยู
ภายใตกฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มี
อํานาจอื่น ทั้งนี้ การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก
1) ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) เชน bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการ
ซื้อขายทรัพยสินตนทุนและคาใชจายในการรักษาสัดสวนการลงทุน และ/หรือ ตนทุนและคาใชจายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง
(กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตนทุนและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน
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2) ตนทุนและคาใชจายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลองรองรับธุรกรรมขนาดใหญ (ถามี) และ/หรือ ตนทุนในการปรับใชตราสาร
อนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยง
3) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะ
คํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของที่เกี่ยวของ ไดแก
1) สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง
2) พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน
3) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช ADLs พรอมกับ Swing Pricing แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพ
คลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ์
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี) มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่มีการใชเครื่องมือ
ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ
ADLs ในวันทําการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่
เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้น
ไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ซึ่งเปนไปตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา
หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก เพียงฝงใดฝงหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกําหนดไว รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันได และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอกําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บ
เฉพาะรายที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในปริมาณมาก
ตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกําหนดได
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บจริง ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกินอัตราสูงสุดที่กําหนดไวใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่
บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใชเครื่องมือ
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• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใชการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของ
กองทุนเทียบกับ มูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเกินกวา ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวย
ลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวย
มูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใชขอมูลดังตอไปนี้
1) มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขามากกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
2) มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขานอยกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยน ออก
ทั้งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที่ตางกัน
• ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน อยางไรก็ตามการใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผล
กระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยที่ยังคงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแต
อยางใด

2. การกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (notice period)
- กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยลงทุนมูลคาขั้นตํ่า ตั้งแตรอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน จะตองแจงบริษัทจัดการ
ลวงหนาเปนเวลาสูงสุดไมเกิน 5 วันทําการ

หลักเกณฑและเงื่อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที่ผูถือหนวยลงทุนตองแจงลวงหนากอนการไถถอนหนวยลงทุน (Notice period) ไดตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แตไมเกิน Notice period สูงสุดที่กําหนดไวในโครงการ รวมถึงแจงมูลคาการไถถอนหนวยลงทุนที่เรียกเก็บจริงไดตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมตํ่ากวามูลคาขั้นตํ่าที่กําหนดไวในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุน
รวมและ/หรือเว็บไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช Notice period รวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่น ไดแก Liquidity Fee, Swing pricing,
ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพคลอง และ/หรือ
ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุนในขณะนั้น วาการใช Notice period เพียงเครื่องมือเดียวอาจไมเพียงพอในการแกไขปญหา
สภาพคลองของกองทุน ซึ่งอาจตองใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลอง อันไดแก Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs
ในสถานการณที่เห็นวาตองชดเชยตนทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขายในปริมาณที่มากหรือราคาที่ไมเหมาะสม และหรืออาจตองใชรวมกับ
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลอง อันไดแก Redemption Gate ในกรณีที่ไดรับชําระคาขายหลักทรัพยไมทันหรือไมเพียงพอตอ
การไถถอน เพื่อเปนการชะลอการไถถอนหนวยลงทุน และหรืออาจตองใชรวมกับเครื่องมือ Side pocket เมื่อตราสารผิดนัดชําระหนี้ หรือ
ไมสามารถจําหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล หรืออาจตองใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลอง อันไดแก Suspension
of Dealings เมื่อมีการกระทบตอสภาพคลองโดยรวมของกองทุน และการใช Suspension of Dealings จะเปนประโยชนตอกองทุนและผู
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หนวยลงทุนที่ยังคงอยูในกองทุนเปนสําคัญ

ขอสงวนสิทธิ์
• ในกรณีที่มีการใช Notice period และมีเหตุที่ทําใหตองใชเครื่องมืออื่นดวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคําสั่งที่ไดจาก
Notice period นั้นเชนเดียวกับคําสั่งที่ไดตามปกติในวันที่ทํารายการดวย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Notice period รวมกับ
เครื่องมืออื่น ไดแก Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือ
เครื่องมืออื่น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที่ผูถือหนวยลงทุนตองแจงลวงหนากอนการไถถอนหนวยลงทุน (Notice
period) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงมูลคาการไถถอนหนวยลงทุนไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกิน Notice period สูงสุดที่กําหนด
ไวในโครงการและไมตํ่ากวามูลคาขั้นตํ่าที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมและเว็บ
ไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี)มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ใชเครื่องมือ Notice period ในวันทําการนั้น

การพิจารณาใชเครื่องมือ
• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Notice period ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
1) สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง
2) พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน
3) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

2.2 เพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate)
- กองทุนรวมทั่วไป
เพดาน Redemption Gate ขั้นตํ่า ไมตํ่ากวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไมเกิน 7 วันทําการ ในแตละ 30 วัน

หลักเกณฑและเงื่อนไข
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• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไมตํ่ากวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณ
เปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไมเกิน 7 วันทําการ ในแตละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัท
จัดการกําหนด
• ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold ในกรณีดังกลาว Redemption Gate จะใช
เฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคา
เทากับหรือมากกวา Gate threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่ มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลคาการซื้อ
หนวยลงทุน (subscription) บวก มูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption)
และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดสวน (pro-rata basis) ของ
คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแตละครั้งแตกตางกันได แต Redemption Gate จะไมตํ่า
กวา Redemption Gate ขั้นตํ่า และ gate period จะไมมากกวาระดับเพดานที่ระบุไวในโครงการ
• คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสวนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนถัดไป รวม
กับคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหมตามสัดสวน (pro-rata basis) โดยไมมีการจัดลําดับกอน-หลังของคําสั่งรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสวนที่เหลือได ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่
บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไมเกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ วันทําการ
รับซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่กองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใช
• บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบเมื่อมีการใช Redemption gate โดยไมชักชา
• ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ์
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต
ไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่าที่ระบุในโครงการ และไมเกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณ
เปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใช
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการทํา Redemption Gate ไดแก การยกเลิก Redemption
Gate กอนระยะเวลาที่กําหนด การใชเครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือรวมกับ Redemption Gate เปนตน (ถามี) ทั้งนี้
ในกรณีที่ไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนในสวนที่เหลือได บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดที่คางอยู
ในรายการ และแจงผูถือหนวยลงทุนที่ถูกยกเลิกคําสั่งโดยไมชักชา
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี) มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การใชเครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั้น
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การพิจารณาใชเครื่องมือ
• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Redemption Gate ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณไมปกติ หรือประเมินวาสถานการณอาจจะไมปกติ โดย
บริษัทจัดการอาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold ได โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
1. ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพยสิน
2. สภาพคลองของตลาดทรัพยสินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคลองของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินวาสภาพคลองของกองทุนจะไม
สอดคลองกับปริมาณการไถถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถถอนผิดปกติ เนื่องจากมีการไถถอนมากกวา Redemption Gate ที่
กําหนดไว
3. ปจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

3 การดําเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหาขาดสภาพคลอง
หรือไมสามารถจําหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวม
เพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย และกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน

4 บริษัทจัดการจะไมขาย หรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลว หรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อ หรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนได เฉพาะ
ในกรณีที่กําหนดไวในโครงการ ซึ่งตองไมเกินกวากรณีดังตอไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีดังตอไปนี้ โดยไดรับความเห็นชอบของผูดูแล
ผลประโยชนแลว ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 1 วันทําการ เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล
(ข) ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
(3) เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผู ลงทุนเฉพาะราย เนื่อง
จากปรากฎขอเท็จจริงดังตอไปนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
1) การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไมวาจะเปน
กฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ
2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
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3) การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสิน โดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสําคัญ
(4) อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตนอันเนื่องมาจาก
การที่บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยวาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพยและการคาหลักทรัพยและการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งให
กระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ

5 เมื่อปรากฏเหตุตามขอ 4 และบริษัทจัดการประสงคจะไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซื้อคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งซื้อ หรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยพลัน และ
หากเปนเหตุตามขอ 4 (1) (2) หรือ (4) ใหเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการหยุดรับคําสั่งซื้อ หรือคําสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนดวยวิธีการใด ๆ โดยพลันดวย
(2) รายงานการไมขาย หรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืนหนวยลงทุนพรอมทั้งแสดงเหตุผลและรายงาน
แผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปดนั้นใหสํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไมขาย หรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตามขอ 4 (1)
(2) และ (4) เกิน 1 วันทําการ ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี้ กอนการเปดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน คําสั่งสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุน
(ก) รายงานการเปดรับคําสั่งซื้อ หรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปด ณ วันทําการสุดทายกอนวัน
รายงานนั้นใหสํานักงานทราบภายในวันทําการกอนวันเปดรับคําสั่งซื้อ หรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
(ข) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งซื้อ หรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเปดขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตลอดจน
เปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการเปดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนดวยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในชวงเวลาที่บริษัทจัดการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหรือหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนก็ได

6 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลวหรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่ง
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลใน
รายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคาขายหนวยลงทุนที่ ถูกตอง
ตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตอง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขาย
หนวยลงทุน หยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ณ ที่ ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของตัวแทน
สนับสนุนที่ใชในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และแจงใหผูที่ไดมีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทราบโดยพลัน
8. คาธรรมเนียมและคาใชจาย
8.1 คาธรรมเนียมรวม
ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 2.140 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม
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8.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.803 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.059 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.134 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี
คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : ไมมี
รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :
8.3 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end fee)
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี
- เงื่อนไข
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end fee)
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการซื้อคืนหนวยลงทุน : ไมมี
- เงื่อนไข
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching in)
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา :
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching out)
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก :
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : ไมมี
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : มี
ฉบับละ : 53.50 บาท
คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่น : มี
คาธรรมเนียมอื่นๆ :
ในอัตราไมเกิน รอยละ ของมูลคาหนวยลงทุน : 0.0
รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน) : 8.4 วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม
การคํานวณคาธรรมเนียมตามหัวขอคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน และ คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวย ลงทุนจะบวกดวยภาษี
มูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี)
การคํานวณคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ จะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี)
การคํานวณคาธรรมเนียมการจัดการรายป คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป
จะคํานวณเปนรายวัน และเรียกเก็บจากกองทุนเปนรายเดือน ภายใน 5 วันทําการถัดไปจากวันสิ้นเดือน
คาใชจายในการดําเนินงานที่เรียกเก็บตามหัวขอคาใชจายอื่นๆ จะเรียกเก็บตามที่จายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัด
จายทั้งจํานวนหรือทยอยตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนเฉลี่ยเทากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะไดรับประโยชนจากคาใชจายนั้น ทั้งนี้
การตัดคาใชจายดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมที่ใชในการคํานวณคาใชจาย เปนมูลคาทรัพยสินในสกุลเงินบาท ยกเวนคาธรรมเนียม คาใชจาย
หรือภาษีอากรที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนลงทุนในตางประเทศ ซึ่งอาจคิดจากมูลคาหลักทรัพยหรือ
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ทรัพยสินของกองทุนที่เปนเงินสกุลเหรียญสหรัฐ และหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
8.5 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมและคาใชจายตามขอ 15.2 และ 15.3 โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังตอไปนี้

15.5.1 กรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงคจะลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามที่ไดระบุไวในโครงการและไดดําเนินการดังกลาวแลว ใหบริษัทจัดการเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบอยางทั่วถึงภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่มีการลดคาธรรมเนียม
หรือคาใชจายดังกลาว ทั้งนี้ การเปดเผยขอมูลตองกระทําโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางทั่วถึง เชน เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัท
จัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) เปนตน

การลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใหแตกตางไปจากโครงการ ใหถือวาสํานักงานใหความเห็นชอบการแกไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกลาวเมื่อบริษัทจัดการไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว

15.5.2 กรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงคจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไวในโครงการ บริษัทจัดการตองคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ และตองเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผู
ลงทุนทราบลวงหนาอยางทั่วถึงดวยวิธีการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางทั่วถึง โดยอยางนอยตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัท
จัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

(1) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นไมเกินกวาอัตราขั้นสูงของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามที่ระบุไวในโครงการ ใหบริษัทจัดการเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนการเรียกเก็บคา
ธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้น

(2) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตราขั้นสูงของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามที่ระบุไวอยางชัดเจนในโครงการแลววาบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกลาวได ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ปนับแตวันที่บริษัท
จัดการกองทุนรวมประสงคจะขึ้นคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑดังนี้

(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นไมเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกลาว ใหบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วันกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่เพิ่มขึ้น
ดังกลาว

(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกลาว บริษัทจัดการกองทุนรวมตองไดรับมติพิเศษ

ในการเปดเผยขอมูลตามวรรคหนึ่ง มิใหนํามาใชกับกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไดรับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามขอ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุนรวม
10. กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุน :
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คํานวณภายใน :
และประกาศภายใน : 1 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม : ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนดในประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนและหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยวาดวยเรื่องการดําเนินการในกรณี
ที่มูลคาหนวยลงทุนหรือราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง
ในกรณีที่ไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน เนื่องจากมีเหตุจําเปนและสมควรที่อยูนอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุ
ดังกลาวสงผลใหบริษัทจัดการไมไดรับขอมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุน หรือไมสามารถคํานวณหรือประกาศมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน หนวยลงทุนได บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทาง
ปฏิบัติใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานชองทาง ที่เขาถึงไดงายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได
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ขอผูกพัน
1. บริษัทจัดการ
ชื่อบริษัทจัดการ :
ที่อยู (ภาษาไทย) :
หอง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5801 Website:https://www.thanachartfundeastspring.com
ที่อยู (ภาษาอังกฤษ) :
Units 902-908, 9th floor, Mitrtown Office Tower, 944 Rama 4 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel: 0-21268399 Fax: 0-2055-5801 Website:https://www.thanachartfundeastspring.com
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
บริษัทจัดการมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้
(1) ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสิน ซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนครั้งแรก
(2) จัดการกองทุนใหเปนไปตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับ
บริษัทจัดการอยางเครงครัด
(3) จัดใหไดมาซึ่งผลประโยชนที่ไดจากการนําทรัพยสินของกองทุนไปลงทุนและนําผลประโยชนดังกลาวฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน
(4) เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหุนหรือหลักทรัพยอยูเทาที่จําเปน เพื่อรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
(ถามี)
(5) ดําเนินการทวงถาม ฟองรองและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื่นใดแทนกองทุน กับผูออกหลักทรัพยที่กองทุนลงทุนหรือมีไว เพื่อใหไดรับ
การชําระหนี้หรือไดมาซึ่งสิทธิในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนพึงจะไดจากการลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยดังกลาว
(6) รับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนและขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามจํานวนทั้งหมดที่มีคําสั่งซื้อหรือคํา
สั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ยกเวนกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุน การหยุดรับ
คําสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนการชั่วคราว และการปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในขอ "การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้ง
แรก" และกรณีการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือหยุด
รับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในขอ "การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน
คืนแกผูถือหนวยลงทุน"
(7) ดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(8) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวหรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการขายหนวย
ลงทุนหรือวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนแลวแตกรณี
(9) เลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุใน
ขอ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน”
(10) เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามขอ “วิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ”
(11) สั่งจายคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ตามอัตราที่ระบุไวในขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือ ผูถือหนวย
ลงทุนและกองทุนรวม”
(12) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที่ระบุไวในขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือ ผูถือหนวย
ลงทุนและกองทุนรวม”
(13) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผูดูแลผล
ประโยชนของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชนของกองทุน และแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยน
ผูดูแลผลประโยชนที่กําหนดไวในขอ “เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน” ทั้งนี้โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กอน
(14) แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(15) จัดใหมีผูสอบบัญชี ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม โดยถือตามขอกําหนดแหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง
หลักเกณฑการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยและบริษัทเงินทุนหลักทรัพยโดยอนุโลม
(16) แตงตั้งผูชําระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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(17) แตงตั้งนายทะเบียนและจัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(18) แยกทรัพยสินของกองทุนไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัทจัดการ และนําทรัพยสินของกองทุนไปฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน
(19) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามที่คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(20) จัดทํางบการเงินของกองทุนใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะดานการ ลงทุน และตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(21) จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนเปนรายวันและสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกวันทําการนั้น
(22) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกสิ้นวันทําการนั้น
(23) จัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยที่มีมูลคาเกินอัตราสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดหลักทรัพยมาเพิ่มเติม พรอมทั้งวันที่หลักทรัพยมีมูลคาเกินอัตราที่กําหนดพรอมสาเหตุ และ
สงใหผูดูแลผลประโยชนทราบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่หลักทรัพยและหรือทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราที่กําหนด พรอม
ทั้งจัดทําสําเนาไวที่บริษัทจัดการ เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได
(24) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือของรอบปปฏิทินและรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน ตามที่คณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด และสงรายงานดังกลาวแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 2 เดือนนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชีของกองทุน ตามลําดับ
การจัดสงรายงานดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนนั้น ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการอยางนอยดวยวิธีการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) จัดสงรายงานดังกลาวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพหรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส
(2) เผยแพรรายงานดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยตองมีการแจงชองทางการเขาถึงขอมูลดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบดวย ทั้งนี้ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนแจงความประสงคใหจัดสงรายงานดังกลาวโดยวิธีการตาม (1) ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนิน
การตามวิธีการดังกลาวดวย
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทํารายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนตามรอบปบัญชีของกองทุนโดยไมจัดทํารายงานรอบระยะเวลา 6
เดือนหลังบริษัทจะนําสงรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุนภายใน 3 เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชี
(25) จัดทําหนังสือชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปบัญชี และสงใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชีนั้น รวมทั้งจัดสงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจัดสงหนังสือ
ชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญที่ผูลงทุนควรทราบพรอมกับใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูสนใจลงทุน และจัดใหมีหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการ
ไวที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ใชในการซื้อขายหนวย
ลงทุน เพื่อประโยชนในการแจกจายแกผูสนใจลงทุนไดตลอดเวลาที่เสนอขายหนวยลงทุน
(26) แจงการแกไขเพิ่มเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนแลว กรณีอื่นนอกจากการจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทุน และการแกไขเพิ่มเติมจํานวนและ
มูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ไดแกไข
เพิ่มเติมนั้น
(27) ชี้แจงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนชี้แจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณี
ที่มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือตอการตัดสินใจใน
การลงทุนหรือตอการเปลี่ยนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของกองทุน
(28) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหถึงซึ่งวัตถุประสงคของโครงการ และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
(29) ยกเลิกกองทุนตามที่กําหนดไวในขอ การเลิกกองทุนรวม
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามขอผูกพัน โครงการจัดการกองทุน กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจตลาดหลักทรัพยแหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ในกรณีที่ขอกําหนดในขอผูกพันหรือโครงการ
จัดการกองทุนรวมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนไดดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุน ไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแลว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคําสั่งของสํานักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมเขาทําหนาที่ตอไปไดซึ่ง
รวมถึงการสงมอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหแกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม
2. ผูดูแลผลประโยชน
ชื่อ : กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธพ.
ที่อยู :
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กองทุนเปดธนชาตตราสารหนีเพือการเลียงชีพ
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2296-4763-90
หรือผูดูแลผลประโยชนที่มีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศสํานักงานวาดวยคุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้
(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่กําหนดในโครงการ
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน รับเงินตางๆ ที่กองทุนจะพึงไดรับจากการจัดตั้งและดําเนินงานของกองทุน เชน เงิน
จองซื้อหนวยลงทุน เงินปนผล (ถามี) และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย เงินไดจากการจําหนายหรือเวนคืนหลักทรัพย และเงินอื่นใดของกองทุน
และนําเขาไวในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพยสินของกองทุน ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการ ไดฝากเงินซึ่งเปนเงินของกองทุนรวมไวกับธนาคารอื่น บริษัทจัดการจะตองดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชน
เปนผูมีอํานาจเบิกจายเงินฝากดังกลาว
(3) จัดใหมีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จําหนาย สงมอบและโอนหลักทรัพยตางๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทุนตลอดจนรับชําระหรือชําระ
ราคาคาหลักทรัพยดังกลาว ทั้งนี้ใหเปนไปตามคําสั่งของบริษัทจัดการ เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกตองและครบถวนแลว
(4) จายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเปนคาใชจายตางๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(5) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนตามราคาที่เปนธรรมในกรณีที่วิธีการคํานวณมูลคา
ทรัพยสินตามปกติทําใหมูลคาทรัพยสินไมเหมาะสมกับสภาวการณในขณะคํานวณมูลคา หรือกรณีที่เปนทรัพยสินอื่นนอกจากที่กําหนดไวใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(6) จายเงินเฉลี่ยคืนคาหนวยลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนเทาที่คงเหลืออยูเมื่อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูดูแลผลประโยชน
ทราบลวงหนาตามสมควร
(7) ทําหนาที่ในชวงระยะเวลาการชําระบัญชีดังตอไปนี้
(ก) ดูแล รับฝากทรัพยสินของกองทุนจนกวาการชําระบัญชีจะเสร็จสิ้น
(ข) ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู
ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทําการตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 จนกอใหเกิด
ความเสียหายแกกองทุน ใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยไมชักชา
(ค) จายเงินสวนที่เหลือจากการกันเงินเพื่อชําระหนี้ทั้งหมดของกองทุนแลวคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามสวนของหนวยลงทุนที่ผูถือหนวย
ลงทุนแตละรายถืออยู
ทั้งนี้ หนาที่ของผูดูแลผลประโยชนจะสิ้นสุดลงเมื่อผูชําระบัญชีไดดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการไดคํานวณไว เมื่อเห็นวาคํานวณถูกตองแลว
ผูดูแลผลประโยชนจะตองรวมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวย
ลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการไดคํานวณไวและผูดูแลผลประโยชนไดรับรองความถูกตองแลว
(9) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย การรับดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงมูลคา
หลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลตอการถือครองหลักทรัพยของกองทุน โดยทันทีที่ผูดูแลผลประโยชนไดรับขาวเปนลายลักษณ
อักษร
(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังตอไปนี้ และสงแกบริษัทจัดการ
(ก) รายงานเปนลายลักษณอักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจําหนายหลักทรัพย ดอกเบี้ย และ
อื่นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนที่รับฝากไว
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน
และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน
(11) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติการใหเปนไปตามโครงการจัดการกองทุนเปดที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่พระ
ราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดไว
(12) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามมาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกลาวโดยเครงครัด หากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามให
แจงบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนหรือไมปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา 125 ผูดูแลผลประโยชนจะทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวโดยละเอียด และสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน
นับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูถึงเหตุการณ ดังกลาว
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(13) ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไวโดยเครงครัด
(14) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบเปนหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพยที่จะตองปดโอน หรือกําลังอยูในระหวางทําการปดโอนใน
ชื่อของกองทุน เพื่อประโยชนในการเขาประชุมผูถือหุน ผูถือหลักทรัพย รับเงินปนผล (ถามี) รับดอกเบี้ยและอื่นๆ
(15) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท
จัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาใชจายในการฟองรอง
บังคับคดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุน
(16) ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืน
หนวยลงทุนของกองทุน กรณีไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม คําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว หรือหยุดรับคําสั่ง
ซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน กรณีการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง
(17) แจงการเลื่อนกําหนดชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่องดังกลาว พรอมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให
ความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัทจัดการ
(18) ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้ตามวิธีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(19) แสดงความเห็นของผูดูแลผลประโยชน เกี่ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือรอบป
ปฏิทินและรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน เพื่อแจงแกผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับ
ตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือนนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชีของกองทุน
(20) รับรองความถูกตองในการคํานวณจํานวนหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหนวยลงทุนแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนเงินที่บริษัท
จัดการโอนเขาบัญชีของกองทุน และจํานวนหนวยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของผูถือหนวยลงทุนในแตละวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน
ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(21) ชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการแกผูขายคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชนหรือ
ทรัพยสินอื่นๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(22) รับเงินคาซื้อหนวยลงทุนของผูลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเขาบัญชีของกองทุน
(23) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ของผูดูแลผล
ประโยชน
(24) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดเปนสมาชิกศูนยรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศที่บริษัทจัดการประสงคจะลงทุนในหรือมีไวซึ่ง
หลักทรัพยนั้น ใหผูดูแลผลประโยชนแตงตั้งผูรับฝากทรัพยสินอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเปน
ตัวแทนในการทําหนาที่รับฝากหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม
ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม และตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนาที่ดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู
ดูแลผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีหนาที่ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรายใหม สามารถปฏิบัติหนาที่ตอไป
ได ซึ่งการดําเนินการดังกลาวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกตอง และครบถวนของสิ่งที่สงมอบใหผูดูแลผลประโยชน
รายใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ในการดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ผูถือ
หนวยลงทุนอาจใชสิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในการ
ฟองรองบังคับคดีกับผูดูแลผลประโยชนเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงได
ผูดูแลผลประโยชนตองไมกระทําการอันเปนการขัดกับผลประโยชนของกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนไมวาการกระทํานั้นจะเปนไปเพื่อ
ประโยชนของผูดูแลผลประโยชนเองหรือประโยชนของผูอื่น เวนแตเปนการเรียกคาตอบแทนในการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนหรือเปน
การดําเนินการในลักษณะที่เปนธรรม และไดเปดเผยขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนทราบกอนอยางเพียงพอแลว โดยผูถือหนวยลงทุนที่ไดทราบ
ขอมูลดังกลาวมิไดแสดงการคัดคาน
ในกรณีที่การดําเนินการใดตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมดําเนินการขอมติใหผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจ
ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อขอมติของผูถือหนวยลงทุนได
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน :
การเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนและการแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทน จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนมีเงื่อนไขดังนี้
(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่งมีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวใหอีก
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ฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน
(2)ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนไมปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดตกลงไว ผูดูแลผลประโยชนหรือบริษัทจัดการอาจ
บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน
(3)ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลใหบริษัทจัดการและผูดูแล
ผลประโยชนไมสามารถตกลงที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับประกาศคําสั่งระเบียบและขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลใหเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาวตอไป ผู
ดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไม
นอยกวา 90 วัน
(4)ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของกองทุนเรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
(5)เมื่อผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติในการเปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง
คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ซึ่งออกตามความในมาตรา 121 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
2535 บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนแกไขใหถูกตองภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือ
ปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจงการแกไขดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่แกไขเสร็จสิ้น หากผูดูแลผลประโยชนมิไดมีการแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด
บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ครบ
กําหนดเวลาใหแกไข เมื่อไดรับอนุญาตแลวบริษัทจัดการจะแตงตั้ง ผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนโดยพลัน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. จะสั่งการเปนอยางอื่น
(6)ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนหรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของไปเปดเผย หรือใชในทางที่กอหรืออาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน หรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผล
ประโยชนได โดยบอกกลาวใหผูดูแลผลประโยชนทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน
อนึ่ง ถาการเปนผูดูแลผลประโยชนสิ้นสุดลง ใหผูดูแลผลประโยชนจัดการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสาร หลักฐานทั้งหมดของ
กองทุนใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหมหรือตามคําสั่งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื่น
ใดที่จําเปน เพื่อใหการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสาร
หลักฐานทั้งหมดเปนไปโดยเรียบรอยโดยฉับพลัน เพื่อสามารถทํางานได
อยางตอเนื่อง
ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวม หรือผูถือหนวยลงทุนที่ไมเขาขอยกเวนใหกระทําได
หากเปนกรณีที่มีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได
สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :
ทรัพยสินของกองทุนจะเก็บแยกจากทรัพยสินอื่น ณ สํานักงานของผูดูแลผลประโยชน คือ
ชื่อ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)ที่อยู 122 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2296-4763-90และ/หรือที่บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัดและ/หรือ ที่ผูดูแลผลประโยชนอื่นที่มีคุณสมบัติ
เปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต กําหนด และ/หรือ ที่ศุนยรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศชื่อ Clearstream Banking SA
(CEDEL)ที่อยู 2606-7 Two Exchange Square 8 Connaught Place, Central Hong Kong Tel: (852) 2523 0728, (852) 2523
7796ทั้งนี้ หากกองทุนมีการลงทุนในตางประเทศ ผูดูแลผลประโยชนจะเปดบัญชีทรัพยสินของกองทุนไวที่ศูนยรับฝากตางประเทศ (CEDEL)
โดยแบงแยกบัญชีที่เก็บรักษาหลักทรัพยของกองทุนอยางชัดเจน ซึ่งเมื่อกองทุนมีคําสั่งใหผูดูแลผลประโยชนรับหรือสงมอบทรัพยสินในตาง
ประเทศใหกับคูคาอื่น (Counter party) ผูดูแลผลประโยชนจะสงคําสั่งตอไปยังศูนยรับฝากตางประเทศเพื่อใหศูนยรับฝากตางประเทศรับ
หรือสงมอบทรัพยสินของกองทุนแกคูคา โดยเมื่อศูนยรับฝากตางประเทศ (CEDEL) ไดรับหรือสงมอบทรัพยสินของกองทุนเปนที่เรียบรอย
แลว ก็จะรายงานยืนยันกลับมายังผูดูแลผลประโยชนตอไปและ/หรือ ศูนยรับฝากหลักทรัพยตางประเทศหรือผูรับฝากหลักทรัพยตาง
ประเทศอื่น ที่บริษัทจัดการและ/หรือผูดูแลผลประโยชนแตงตั้งเพื่อเก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ
3. นายทะเบียนหนวยลงทุน
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนธนชาต จํากัด
ที่อยู :
หอง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
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โทรศัพท 0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5802
4. ผูจัดจําหนาย
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
ไมมี
5. ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker)
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
6. ผูลงทุนรายใหญ (Participating Dealer) : 7. ที่ปรึกษาการลงทุน
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
ไมมี
หมายเหตุ :
8. ที่ปรึกษากองทุน
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
ไมมี
หมายเหตุ :
9. ผูประกัน
ประเภทของผูประกัน :
ชื่อ :
ที่อยู :
ประเภทและการประกอบธุรกิจของผูประกัน :
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ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของผูประกัน :
สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ :
ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
รายละเอียดเกี่ยวกับการประกัน
เงื่อนไขการรับประกัน :
จํานวนเงินทุนประกัน :
จํานวนผลตอบแทนที่ประกัน :
ระยะเวลาการประกัน :
วันครบกําหนดระยะเวลาการประกันแตละงวด :
วันที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับชําระเงินลงทุน (และผลตอบแทน) :
ผลของการขายคืนหนวยลงทุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการประกัน :
ผลของการขายคืนหรือไถถอนหนวยลงทุนเมื่อครบกําหนดระยะเวลาประกัน ในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนสุทธิสูงกวามูลคา ที่ประกัน :
การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใดอันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน จะตองไดรับมติของผูถือหนวยลง ทุน :
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูประกัน :
10. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) : 11. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน : 12. Prime Broker
ชื่อ :
ที่อยู :
13. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน
สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหัวขอ "การรับซื้อคืนหนวยลงทุน" ทั้งนี้ ในการขายคืนหนวยลงทุนดัง
กลาว ผูถือหนวยลงทุนตองศึกษาคูมือภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวของใหเขาใจอยางละเอียด เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการใชสิทธิประโยชนทาง
ภาษี และ/หรือดําเนินการคืนสิทธิประโยชนทางภาษีใหครบถวนถูกตองตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
สิทธิในการรับเงินปนผล :
สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :
1. หนวยลงทุนของ “กองทุนเปดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ” ไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได ตามที่กฎหมายกําหนด
2. ผูถือหนวยลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนไปจําหนาย จายโอน จํานํา หรือนําไปเปนประกันได

หน้า 7 / 18

กองทุนเปดธนชาตตราสารหนีเพือการเลียงชีพ
3. ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหนวยลงทุนได ทั้งนี้ ตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีวิธีการ
โอนหนวยลงทุน ดังนี้
(ก) ผูโอนและผูรับโอน จะตองมายื่นคําขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองที่สํานักงานนายทะเบียนหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูรับโอนไมไดเปนผูใช
บริการกองทุนเปดกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองกรอกรายละเอียดในคําขอ ใชบริการกองทุนเปด และยื่นตอนายทะเบียนหนวยลงทุน
พรอมคําขอโอนหนวยลงทุน
(ข) ในการโอนหนวยลงทุน ผูโอนซึ่งเปนผูถือหนวยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ และผูถือหนวย ลงทุนประเภทนิติบุคคลจะตองแสดงเอกสารสําคัญที่แสดงถึง
การทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เชน หนังสือรับรอง หนังสือมอบอํานาจกระทําการ และหนังสือบริคณหสนธิของนิติบุคคลนั้น ตอ
บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
(ค) ผูโอนหนวยลงทุนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด และหลังจากที่นายทะเบียน
หนวยลงทุนไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบ ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี พรอม
หลักฐานการรับคําขอโอนหนวยลงทุนแกผูโอนและผูรับโอนไวเปนหลักฐาน
(ง) ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุนของ ผูโอนและผูรับโอน
ในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนหรือเอกสารแสดง
สิทธิในหนวยลงทุนทางไปรษณีย แกผูโอนและผูรับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวย
ลงทุนพรอมเอกสารครบถวนตามที่กําหนด
4. ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดตามปกติ แตทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนไมอาจโอนหนวยลงทุนใหกับหรือเพื่อประโยชนกับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐ
อเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กลาว
3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเกี่ยวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว
5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1 - 4
ดังนั้น บริษัทจัดการจะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน หากการโอนนั้นเปนการโอนหรือจําหนายใหกับหรือเพื่อประโยชนกับผูลงทุนที่
มีลักษณะดังกลาวขางตน
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ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :
1. หนวยลงทุนของ “กองทุนเปดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ” ไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได ตามที่กฎหมายกําหนด
2. ผูถือหนวยลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนไปจําหนาย จายโอน จํานํา หรือนําไปเปนประกันได
3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน ไมวาทอดใดๆ หากการโอน
หนวยลงทุนดังกลาว อาจทําใหบริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใตการจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงดานภาษี หรือความ
เสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและตางประเทศที่มี
ลักษณะเดียวกัน
4. ผูถือหนวยลงทุนสามารถไมอาจโอนหนวยลงทุนใหกับหรือเพื่อประโยชนกับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐ
อเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กลาว
3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเกี่ยวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว
5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1 - 4
ดังนั้น บริษัทจัดการจะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน หากการโอนนั้นเปนการโอนหรือจําหนายใหกับหรือเพื่อประโยชนกับผูลงทุนที่
มีลักษณะดังกลาวขางตน
สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการ ตอ
เมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ เปนไปตามหัวขอ “วิธีการแกไขโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการกองทุนรวม”
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัท
จัดการหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (omnibus account) จะไมนับคะแนนเสียงของบุคคล
หรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ทั้งนี้ เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนดเปนอยางอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบ ยกเวนหรือผอนผันใหดําเนินการเปนอยางอื่นได
สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนหากกองทุนตองเลิกไป โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เห็นชอบเปนผูชําระบัญชีโดยจะไดดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุในหัวขอ “การชําระบัญชีกองทุนรวมและวิธีการเฉลี่ยเงินคืน
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ใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการกองทุนรวม”
สิทธิประโยชนอื่นๆ :
บริษัทจัดการจะชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนในกรณีดังตอไปนี้
1. ชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนตามคําสั่งขายคืนของผูถือหนวยลงทุน
2. ชําระใหแกบริษัทจัดการหรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นตามคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวย ลงทุน (โอนการลงทุนไปยัง
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น)
3. ชําระใหแกผูจัดการมรดกของผูถือหนวยลงทุนตามคําสั่งศาลหรือชําระใหแกทายาทโดยธรรมหรือผูรับพินัยกรรมตามที่บริษัทจัดการเห็น
สมควรในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนถึงแกกรรม
4. ชําระใหแกบุคคลอื่นใดตามคําสั่งของศาล หรือตามคําสั่งของหนวยงานผูมีอํานาจตามกฎหมายอื่นใด หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนที่ยังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไมครบ
การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวย
ลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกําหนดในขอผูกพันซึ่งลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวม
โดยชอบ
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทน และคืนเงินทุนไดไมเกินไปกวาสวนของทุนของกองทุน
รวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิในการไดรับประโยชนตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถือหนวยลงทุน
แตละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนดของหนวยลงทุนชนิดนั้น ๆ ดวย
14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :
(1) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน หรือเมื่อมีการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุน เพื่อเปนการยืนยันจํานวนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวย ลงทุน และจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิใน
หนวยลงทุน พรอมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี ใหกับผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันทําการซื้อขาย
หนวยลงทุน เวนแตบริษัทจัดการจะกําหนดหรืออนุญาตเปนอยางอื่น หรือตามที่บริษัทจัดการกําหนดในหัวขอ วิธีการสั่งซื้อหนวยลงทุนเปน
ประจําโดยวิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝาก (Saving Plan) โดยทางไปรษณียหรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนผูมอบให
โดยบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุน ที่ปรากฎในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน ที่
นายทะเบียนหนวยลงทุนไดสงใหผูถือหนวยลงทุนฉบับลาสุดเปนรายการที่เปนปจจุบันและถูกตอง
(2) หากปรากฎขอผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการทักทวงขอผิดพลาดภายใน 15 วันนับตั้งแต
วันถัดจากวันที่ไดรับหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน
เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี
(1) บริษัทจัดการจะจัดทําและนําสงเอกสารหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ใหแกผูซื้อหนวยลงทุนทุกสิ้นปปฏิทินที่มีการซื้อขายหนวย ลงทุนเพื่อใหผูซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
นําหนังสือรับรองนี้แนบเปนหลักฐานพรอมกับการยื่นแบบภาษีเงินไดตามที่กฎหมายกําหนด
(2) บริษัทจัดการจะจัดทําและนําสงหนังสือรับรองการโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น เพื่อใหผูถือหนวย
ลงทุนแนบพรอมหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ในการขอสิทธิประโยชนทางภาษี
เงื่อนไขอื่นๆ
หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหนวย
ลงทุนเปนสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให
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ดําเนินการได โดยบริษัทจัดการจะปดประกาศลวงหนา 7 วัน กอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่
ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง โดยผูถือหนวยลงทุนที่ลงทุนในกองทุนกอนที่จะเริ่มใชสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหนวยลงทุน หรือรูปแบบอื่น และมีหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนเปนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน สามารถเปลี่ยนเปนสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหนวยลงทุนไดตามวิธีการที่บริษัทจัดการและนายทะเบียนกําหนด
ทั้งนี้ สิทธิในการกําหนดรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนของกองทุนเปนสิทธิของบริษัทจัดการ โดยผูถือหนวยลงทุนไมสามารถ
รองขอรูปแบบที่แตกตางจากที่บริษัทจัดการกําหนดได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ
และในกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉิน หรือเกิดเหตุอันจําเปนและสมควร บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะใชรูปแบบของ
หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนที่พิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสมกับสถานการณในขณะนั้น โดยจะเปนเพื่อประโยชนของกองทุนและผู
ถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ และไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยในกรณี
ดังกลาวบริษัทจัดการจะปดประกาศที่ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัท
จัดการแตงตั้ง โดยไมชักชา
และเมื่อบริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนเปน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต
หรือเห็นชอบใหดําเนินการได ใหถือวาหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบที่ใชในขณะนั้น เปนหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนแทน
“หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน” ที่อางถึงในรายละเอียดโครงการกองทุนและหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุน
ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนเปน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน เงื่อนไขในการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ จะมีรายละเอียดดังตอ
ไปนี้ เวนแตบริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนจะกําหนดเปนอยางอื่น
เงื่อนไขในการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ
(1) นายทะเบียนหนวยลงทุน จะดําเนินการบันทึกชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ซึ่งในกรณีผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คน
ขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในใบ“คําขอใชบริการกองทุนรวม” เปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนหรือผูรับ
เงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน
(2) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ไดรับคําสั่งซื้อพรอมเอกสารประกอบ ที่สมบูรณครบถวน
และไดรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูสั่งซื้อเรียบรอย นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก “สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน” ใหแกผูสั่ง
ซื้อหนวยลงทุนภายในวันทําการซื้อหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ไดทํารายการซื้อ
หนวยลงทุนนั้น โดยผูสั่งซื้อหนวยลงทุนมีหนาที่มารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนดวยตนเอง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนใหดําเนินการเปนอยางอื่นได
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุน อาจมอบหมายใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้งเปนผูดําเนินการดัง
กลาวตามวรรคหนึ่ง หรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเปนผูดําเนินการดังกลาวในนามบริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
(3) การสั่งซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อจะสมบูรณตอเมื่อคําสั่งซื้อถูกตองครบถวน และบริษัทจัดการไดรับเงินคาซื้อหนวยลงทุนและบริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนไดทํารายการเพื่อจัดสรรหนวยลงทุนใหผูสั่งซื้อแลว โดยสิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียน
หนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อขาย สับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น
(4) เมื่อผูถือหนวยลงทุนซื้อและหรือขายคืน และหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแตละครั้ง และบริษัทจัดการไดทํารายการดังกลาวสมบูรณแลว
ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ที่จะตองนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนไปบันทึกรายการใหขอมูลเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยสามารถทําได
ตั้งแตวันทําการถัดจากวันทําการที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ทํารายการนั้น ๆ สมบูรณแลว
(ในเวลาทําการ ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ) เวน
แตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนใหดําเนินการเปนอยางอื่นได
(5) หากเกิดกรณีที่ขอมูลในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและขอมูลในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามขอมูลของนายทะเบียนหนวยลงทุน
ไมตรงกัน บริษัทจัดการและนายทะเบียนจะถือวาขอมูลและยอดคงเหลือของหนวยลงทุนของกองทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
ตามขอมูลของนายทะเบียนหนวยลงทุน เปนขอมูลทางทะเบียนของผูถือหนวยลงทุนที่ถูกตองและเปนปจจุบัน
(6) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน เฉพาะในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นสมควรหรืออนุญาตให
ดําเนินการได เทานั้น
(7) หากปรากฏขอผิดพลาดในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการ
ทักทวงขอผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน
บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเงื่อนไขในการออกหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะ
เวลาการสงมอบ เพื่อประโยชนแกกองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกปองผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูถือ
หนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือวาเปนการปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน และไมถือเปนการแกไขโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได
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กองทุนเปดธนชาตตราสารหนีเพือการเลียงชีพ
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน
15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :
16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมจะไมสามารถชําระหนี้ได
บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นทั้งที่เปนหลักประกันและมิใชหลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ ดังนี้
16.1 กรณีที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย ผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ
วันที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยเปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้
16.1.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะไมนําทรัพยสินดังกลาวและเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้ มารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได
โดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ เวนแตกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้ตกลงรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินนั้นได
และในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากเงินสํารอง รายไดหรือ ผลประโยชนที่ไดจากการบริหารทรัพยสิน
นั้น
16.1.3 เมื่อมีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่
ไดจากการรับชําระหนี้คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่มีเงินไดสุทธิ และจะแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได
เฉลี่ยเงินคืน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเปนอยางอื่น
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยแลว ตอมาปรากฎวากองทุนรวมไดรับชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้
หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในขอ 16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย
16.2.1 กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน
โดยมติเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือไดรับความเห็น
ชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะนั้นการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสิน
ดังกลาวเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้น
ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่
กองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหนี้ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการคาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหนี้
16.2.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยจะกําหนดราคาทรัพยสินนั้นเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สามาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพยสินดังกลาวดังนี้
(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปนทรัพยสิน
ของกองทุนรวมก็ได
(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจําหนายทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกที่
สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดัง
กลาว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว
ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม
16.3 กรณีที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ได บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูถือ
หนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไม
สามารถชําระหนี้ได เปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชําระหนี้ก็ได ในการดําเนินงานดังกลาวบริษัทจัดการไมตองนํา
ตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้นมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
เงื่อนไขเพิ่มเติม :
ในการเฉลี่ยเงินคืนแตละครั้งตามขอ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงใหเห็นวา เงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ไม
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คุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวไปรวมจายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ย
เงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนจะคุมกับภาระคาใชจายก็ได ทั้งนี้ หากไดมีการจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้จนครบถวนแลว และ
ปรากฏวาเงินไดสุทธินั้นไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวมารวมคํานวณเปนมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมก็ได
การชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน ณ เวลาที่กําหนด เทานั้น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกบุคคลที่เกี่ยวของอื่น ๆ (ถามี) :
17. การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 125(5) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แกผูถือ
หนวยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวา
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหนวยลงทุน ในกรณีดังนี้
(ก) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนที่มิใชรายยอย และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผูถือหนวยลงทุนไม
เปนผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญ หรือผูมีเงินลงทุนสูง ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผู
ถือหนวยลงทุนไมเปนผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหนวยลงทุน ดังนี้
1. หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายใหผูถือหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเปนกองทุนรวมหุนระยะยาวที่
จัดตั้งขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน และขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียง (ถามี) :
หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน:
การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได
ดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผล
ผูกพันตามมติ
มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้นเสียไป
ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวย
ลงทุน (มติของผูถือหนวยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งเขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน นอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ขอมติ ผูถือหนวยลงทุนที่กําหนดไวในขอผูกพัน หรือที่กําหนดไวในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กําหนดในประกาศนี้แลว
ใหเปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย
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(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ตองไดรับ
มติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือ มติพิเศษของ
จํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของ จํานวนหนวย
ลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
วิธีการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน :
การแกไขเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่งของขอผูกพันที่เปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในขอผูกพัน และมีสาระสําคัญที่เปนไปตาม และไมขัดหรือ
แยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือ
วาขอผูกพันสวนที่แกไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคูสัญญา
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ เรื่อง
ที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ใหรวมถึง
(ก) ขอกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน
(ข) ขอกําหนดเกี่ยวกับการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามขอ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทน. 19/2554
(ค) ขอกําหนดเกี่ยวกับการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น
(ง) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประกันตามขอ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและ
ขอกําหนดเกี่ยวกับ การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน
(จ) เรื่องที่ผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะ ดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยไมตองไดรับมติของผูถือ
หนวยลงทุน
(ก) เปนการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไขเพิ่มเติม โดยไดรับมติโดยเสียงขางมาก
หรือมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน แลวแตกรณี หรือ
(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเปนหรือสมควร และไมกระทบตอสิทธิของผูถือ
หนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด
ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งประทับ
ตราบริษัท (ถามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ที่ทําการและเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อใหผูถือ
หนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมทั้งจัดสงสรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน พรอมทั้งเหตุผลและความจําเปนใหผูถือหนวยลงทุน พรอมกับ
การสงรายงานประจําปของกองทุนรวม
18. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไมมี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
19. การเลิกกองทุนรวม
เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
22.1.1 หากปรากฏเหตุการณดังตอไปนี้
(1) กองทุนเปดมีจํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด
(2) เมื่อมีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด แตไมรวมถึงกรณีที่เปน
การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนวยลงทุน
(3) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลา 5 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวา 2 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด แตไมรวมถึงกรณีที่เปนการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหนวย
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ลงทุนของกองทุนรวมหนวยลงทุน
22.1.2 เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนเปดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจน
กอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนเปด หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน
22.1.3 เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดเเลวทั้งหมด
ของโครงการจัดการ
22.1.4 ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจัดการกองทุนใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนที่กําหนดไวในโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
22.1.5 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป หากปรากฏกรณีดังตอไปนี้
เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนดเปนอยางอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบ ยกเวนหรือผอนผันให
ดําเนินการเปนอยางอื่นได
(1) บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น เวนแตเขาขอยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุนโดยรูเห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อัน
เปนการปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ประสงคจะถือหนวยลงทุนเกิน
กวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป
22.1.6 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการ
จัดตั้ง จัดการ หรือใชกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือ
เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด และสํานักงานไดดําเนินการแจงใหบริษัทจัดการ
กองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวของทําการชี้แจง แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐานภายในระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด ซึ่งในกรณีที่ไมมีการชี้แจง หรือชี้แจงแลวแตไมอาจพิสูจนหรือทําใหเชื่อไดวาการจัดตั้งกองทุนรวมเปนการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู
ลงทุนทั่วไปอยางแทจริง และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการกองทุนรวมทําการแกไข หรือดําเนินการใด ๆ ภายในระยะ
เวลาที่กําหนด เพื่อใหกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นนั้นเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริงและบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนิน
การตามที่สํานักงานสั่งได หรือดําเนินการแลวแตไมสามารถทําใหกองทุนรวมเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง
22.1.7 ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังตอไปนี้ สํานักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมได
(1) มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแยงกับ
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว
(2) มีการจําหนายหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิไดปฏิบัติหรือดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการเสนอขายหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการจัดสงหรือแจกจาย
หนังสือชี้ชวนและ
การเสนอขายหนวยลงทุน
(3) ในกรณีที่เปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏขอเท็จจริงวามีผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนบุคคลอื่นใดที่มิใชผู
ลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม
(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมปฏิบัติหรือไมสามารถดําเนินการตามคําสั่งของสํานักงานตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกสํานักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง หากไดมีการเสนอขาย
หนวยลงทุนแลวแตยังมิไดมีการจดทะเบียนกองทุนรวม ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใด ๆ ที่
เกิดขึ้นจากเงินดังกลาว (ถามี) ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนนั้น ตาม
สัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน โดยในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อและผลประโยชน (ถามี) ใหแกผูจอง
ซื้อหนวยลงทุนไดภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี้ยในอัตราไมตํ่ากวารอยละเจ็ดครึ่งตอปนับแตวันที่ครบ
กําหนดเวลานั้น จนถึงวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระเงินจํานวนดังกลาวไดครบถวน
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกสํานักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมภายหลังจากมีการจดทะเบียนกองทุน
รวมแลว ใหดําเนินการใหมีการเลิกกองทุนรวมทันที
22.1.8 บริษัทหลักทรัพยจะเลิกกองทุนรวม เมื่อสํานักงานมีคําสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสํานักงานมีคําสั่งเพิกถอนการ
อนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน
การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน เมื่อปรากฏกรณีดังตอไปนี้
22.2.1 เมื่อปรากฏเหตุเลิกกองทุนเปดตามขอ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี้
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(1) ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1
(2) แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1 โดยวิธีการดังนี้
(ก) แจงผูถือหนวยที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนโดยชองทางใดๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได
(ข) แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน
(ค) แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน
(3) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเทาที่
สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยใหผูถือหนวยโดยอัตโนมัติ
(4) ชําระคาขายคืนหนวยตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมเงินที่ไดตามขอ (3) ใหผูถือหนวยภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณ
ตามขอ 22.1.1 และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุนเปดนั้น

22.2.2 เมื่อจะมีการเลิกกองทุนรวมเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา บริษัท
จัดการจะดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนดังตอไปนี้
(1) แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบกอนวันเลิกกองทุนกองทุนเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ
(ก) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนโดยชองทางใดๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได
(ข) แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน
(ค) แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน
(ง) แจงตลาดหลักทรัพยในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนนั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
(2) ดําเนินการดวยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนทราบเรื่องดังกลาวกอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ เชน
เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวม เปนตน
(3) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย และตั๋ว
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สัญญาใชเงินที่มีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุนรวม

22.2.3 เงื่อนไขอื่นเพื่อเลิกกองทุนมีสาระสําคัญอยางนอยดังนี้
1. ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน ตั้งแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน
2. แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน ดังนี้
2.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนยายการลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนอื่นที่มีนโยบายการลงทุน
หรือความเสี่ยงที่ใกลเคียงกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนเดิม หรือไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีความเสี่ยงตํ่าสุด โดยไมเก็บ
คาธรรมเนียมการขายหรือรบซื้อคืนหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุน
2.2 ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนประสงคจะโอนยายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นอีกทอดหนึ่ง ผูถือหนวยลงทุนสามารถแจง
ตอบริษัทจัดการเพื่อโอนยายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่ผูถือหนวยลงทุนกําหนด และผูถือหนวยลงทุนจะไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขโดยครบถวนดังนี้
ก. เปนการโอนยายตามคําสั่งของผูถือหนวยลงทุนเปนครั้งแรกโดยโอนยายไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่อยูภายใตการจัดการของ
บริษัทจัดการเดียวกัน
ข. เปนการโอนยายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ ในการกําหนดระยะเวลาดังกลาวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงระยะ
เวลาที่ผูถือหนวยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื่อแจงโอนยายการลงทุนไดอยางเหมาะสม
2.3 แจงโดยวิธีการดังนี้
ก. แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนผานชองทางใด ๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได
ข. แจงเปนหนงสือถึงผูดูแลผลประโยชน
ค. แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน
3. จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนดังกลาว ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน
4. รวบรวมเงินที่ไดจากการดําเนินการตามขอ 3 ภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน
5. ดําเนินการโอนยายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นตามแนวทางที่กําหนดในขอผูกพัน โดยไมชักชา
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20. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน
บริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชี โดยจะแตงตั้งผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบเพื่อทําหนาที่รวบรวม
และแจกจายทรัพยสินที่คงเหลือจากการชําระหนี้สินของกองทุนรวมแลวใหแกผูถือหนวยลงทุน รวมทั้งทําการอยางอื่นตามแตจําเปนเพื่อ
ชําระบัญชีกองทุนใหเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับคาใชจายและเงินคา
ตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจายจากทรัพยสินของกองทุนรวมและผูชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือ
หนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาที่คงเหลืออยูตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนถืออยูตามหลักฐานที่ปรากฎใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อไดชําระบัญชีเสร็จเรียบรอยแลว ผูชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจาก
จดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว หากปรากฎวายังมีทรัพยสินคงคางอยูใหผูชําระบัญชีจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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