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1.

ประเภทโครงกำร
กองทุนรวมดัชนีตราสารทุน ซึ่งเป็ นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

2.

นโยบำยกำรลงทุน
กองทุนมีเป้ าหมายที่มุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่ งทุนของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่ เป็ น
ส่ วนประกอบของดัชนี SET50 เป็ นหลัก โดยเฉลี่ ยในรอบปี บัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพ ย์สินสุ ทธิ ของ
กองทุน กองทุนเป็ นกองทุนรวมดัชนี (Index Fund) ที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหวของ SET50 TRI
กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริ หารเชิ งรับ (Passive management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนใกล้เคียงกับ
ผลตอบแทนของ SET50 TRI โดยกองทุนไม่ได้มีวตั ถุประสงค์ที่จะเอาชนะ SET 50 TRI ทั้งนี้กองทุนจะเลือกลงทุนในหุน้ /
ตราสารแห่งทุนของบริ ษทั ต่างๆ ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับน้ าหนักที่เป็ นส่วนประกอบของดัชนี SET50
อย่างไรก็ตาม ในขณะใดขณะหนึ่ ง กองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในตราสารแห่ งทุนที่เป็ นส่ วนประกอบของดัชนีดงั กล่าวทุก
หลักทรัพย์
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ทั้งนี้ กองทุนมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที่ตอ้ งหักออกจากกองทุน รวมทั้งการลงทุนในส่ วนของ
สภาพคล่อง ปั จจัยเหล่านี้มีส่วนทาให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจไม่ได้เคลื่อนไหวขึ้นลงตาม SET50 TRI ที่กองทุน
ใช้เป็ นดัชนีมาตรฐาน (Benchmark) อย่างสมบูรณ์
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ เปลี่ยนดัชนีที่ใช้อา้ งอิงข้างต้น ในกรณี ที่ดชั นีดงั กล่าวถูกยกเลิกหรื อกรณี อื่นใดที่เป็ นเหตุ
ให้ไม่มีการคานวณดัชนี ดงั กล่าวอีกต่อไป หรื อมีการเปลี่ยนแปลงจนไม่เหมาะสมในทางปฏิบตั ิ โดยดัชนี ที่จะนามาใช้
ทดแทนจะต้องเป็ นดัชนีที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับดัชนีที่วดั ผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยรวม โดยจะขอความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับดัชนีที่
ใช้อา้ งอิงและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ซึ่ งบริ ษทั จัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนเป็ นสาคัญ
ส่ วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้ ก่ ึงทุน ตราสารแห่ งหนี้ และ/หรื อเงินฝาก และ/หรื อหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สินอื่นหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
กองทุ น จะไม่ ล งทุ น ในหรื อ มี ไว้ซ่ ึ งสั ญ ญาซื้ อขายล่ วงหน้ า (Derivatives) และตราสารที่ มี ล ัก ษณะของสั ญ ญาซื้ อ ขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารต่ากว่าอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้ (Non - investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (unrated securities) และตราสาร
ทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) ยกเว้นในกรณี ขณะที่เริ่ มลงทุน ตราสารดังกล่าวได้รับการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความ
น่าเชื่ อถือลงต่ากว่า Investment grade กองทุนจะมีไว้ซ่ ึ งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่ วน
ให้เป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด หรื อเห็นชอบให้ดาเนินการได้

3.

กองทุ นจะใช้ระบบบริ หารการลงทุ นและระบบบริ หารความเสี่ ยงที่ พฒ
ั นาขึ้น ในการจัดสัดส่ วนการลงทุน เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนตามการเคลื่ อ นไหวของ SET50 TRI โดยในสภาวะปกติ กองทุ น จะพยายามให้ ค วามเบี่ ยงเบนระหว่าง
"ผลตอบแทนหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน" เมื่อเปรี ยบเทียบกับ "ผลตอบแทนของ SET50 TRI สาหรับ
ช่วงระยะเวลาที่คานวณ ไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปี หรื อพยายามให้ Tracking Error (TE) ไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปี ยกเว้น ในกรณี ที่
มีเหตุจาเป็ นหรื อสภาวะตลาดไม่เอื้ออานวย กองทุนอาจไม่สามารถดารงส่ วนต่างดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี ที่
ค่า Tracking Error (TE) เกิน 1% บริ ษทั จัดการจะใช้ความเชี่ ยวชาญและความพยายามให้มากที่ สุดเพื่อรักษา Tracking
Error (TE) ให้อยูใ่ นช่วงเป้าหมายที่กาหนด โดยไม่ถือว่าผิดไปจากโครงการกองทุน
ผลตอบแทนที่ผ้ลู งทุนจะได้ จำกเงินลงทุน
1. ผูล้ งทุนจะได้รับผลตอบแทนในรู ปของกาไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) หากผูล้ งทุนขายคืนหน่วยลงทุน ณ ราคาที่สูง
กว่าราคาที่ซ้ื อหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ เงินกาไรดังกล่าวผูล้ งทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาได้รับจากการลงทุนในกองทุนรวมจะ
ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
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2. สิ ทธิประโยชน์ทางภาษี ผูล้ งทุนสามารถนาเงินที่ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ มาหักลดหย่อนภาษีได้
และหากปฏิบตั ิได้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่รัฐกาหนด เงินที่ได้รับจากการไถ่ถอน รวมถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น จะได้รับ
ยกเว้นภาษีท้งั จานวน (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือภาษี)

Q:
A:

ลักษณะที่สำคัญของกองทุน
กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มกี ำรกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อมีกำรแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนหรื อไม่ อย่ำงไร
กองทุนรวมนี้เป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนทัว่ ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

Q:
A:

กองทุนรวมนีม้ ีจำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ ำใด
จานวนเงินทุนของโครงการ เท่ากับ 1,000.00 ล้านบาท

Q:
A:

กองทุนรวมนีเ้ หมำะสมที่จะเป็ นทำงเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใดผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลำเท่ ำใด
กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับ
1. บุคคลธรรมดาที่ตอ้ งการลงทุนระยะยาวสาหรับเตรี ยมไว้ใช้จ่ายเมื่อเกษียณอายุ โดยหากลงทุนตามเงื่ อนไขที่กฎหมาย
กาหนดจะได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษี
2. ผูล้ งทุนควรลงทุนใน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พ โดยศึกษาเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พให้
เข้าใจก่อนการตัดสิ นใจลงทุน
3. ผูท้ ี่ตอ้ งการโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนที่มีการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับ
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ และยอมรับความเสี่ ยงจากการลงทุนดังกล่าวได้

Q:
A:

ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
เนื่องจากกองทุนมีเป้าหมายที่มุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่
เป็ นส่ วนประกอบของดัชนี SET50 เป็ นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของ
กองทุน กองทุนเป็ นกองทุนรวมดัชนี (Index Fund) ที่ มีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50
(SET50 Index) ดังนั้นมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนจึ งอาจมี การปรั บตัวขึ้นลง ตามการเปลี่ยนแปลงของตราสารและ
หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ซึ่งจะมีผลต่อผลตอบแทนที่ผลู ้ งทุนได้รับหากมีการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาที่ต่างกัน

Q:
A:

กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ปู ระกันเงินลงทุนหรื อเป็ นกองทุนรวมที่ม่ งุ เน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรื อไม่ อย่ำงไร
กองทุนนี้ไม่มีผปู ้ ระกันเงินทุนและไม่คมุ้ ครองเงินต้น

Q:
A:

กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลำบัญชีอย่ำงไร
วันที่สิ้นสุ ดรอบปี บัญชี วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน
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ข้ อกำหนดในกำรซื้อขำยและโอนหน่ วยลงทุน
Q : กองทุนรวมนีม้ ีวิธีกำรขำยและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่ำงไร
A : กำรขำยหน่ วยลงทุน
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
ทิง้ และปัดศนิยมตาแหน่งที่ 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
กำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทาการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น. ด้วยตนเอง ณ ที่ทาการบริ ษทั จัดการ
หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่าในการขายคืนแต่ละครั้ง
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

1.00 บาทขึ้นไป
มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน**
ณ วันสิ้นวันทาการซื้อขาย

หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษทั จัดการ หรื อผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนบางแห่ งที่ ระบบ
คอมพิวเตอร์เอื้ออานวย และทางอินเทอร์เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่
5 ทิง้
*** 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
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บริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน และประกาศใน เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ หรื อช่องทางอื่นใด
ที่บริ ษทั จัดการกาหนด
สถำนที่ติดต่ อซื้อ-ขำยหน่ วยลงทุน :
ทั้งนี้ ผูส้ นใจสามารถติดต่อด้วยตนเอง โทรสาร ไปรษณี ย ์ หรื อทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่
⚫
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ที่อยู่ ห้อง 902 - 908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5801
E-mail : mailus@thanachartfundeastspring.com Website :https://www.thanachartfundeastspring.com
⚫
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-292-4352
⚫
หรื อผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ บลจ. ธนชาต แต่งตั้ง
วิธีการชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน เงินสด คาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรื อดราฟต์ สั่งจ่าย
“บัญชีจองซื้อหน่ วยลงทุนของบลจ.ธนชำต” บัญชีกระแสรายวัน
ธ.ทหารไทยธนชาต
ราชดาริ
011-1-08829-0
“บัญชีซื้อหน่ วยลงทุน โดย บลจ.ธนชำต” 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
Q:
A:

กรณีใดทีบ่ ริษัทจัดกำรกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขำยหน่ วยลงทุน
บริ ษทั จัดการสงวนสิ ทธิไม่ขายหน่วยลงทุนดังนี้
1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผูม้ ีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ ก า
หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผูท้ ี่มีหนังสื อเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผูถ้ ือ Green
Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษทั หรื อห้างหุ้นส่วน เป็ นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขา
ของนิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา
4) ผูล้ งทุนซึ่ งติดต่อหรื อรับข้อมูล หรื อส่ งคาสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษทั จัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับ
หน่ วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทั้งนี้ รวมถึงผูล้ งทุนที่ ใช้ตวั แทนหรื อผูจ้ ัดการที่ต้ งั อยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว
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5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – ข้อ 4)
-

บริ ษทั จัดการจึงขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสั่งซื้ อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่ วยลงทุน ไม่ว่าทางตรง
หรื อทางอ้อม สาหรับผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้างต้น

-

บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธหรื อระงับ คาสั่งซื้อหน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมีผลกระทบ
ต่อการบริ หารกองทุนอย่างมีประสิ ทธิภาพเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน

-

บริ ษ ัทจัดการอาจหยุดรับ คาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นการชั่วคราวเมื่ อพิจารณาแล้วเห็ นว่า การรั บคาสั่ งซื้ อหน่ วยลงทุ นต่อไป
ตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริ หารกองทุนอย่างมีประสิ ทธิภาพ หรื อ ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อต่อกองทุน

Q:
A:

กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเลื่อนกำหนดเวลำชำระค่ ำขำยคืนหน่ วยลงทุน กำรไม่ ขำยหรื อไม่ รับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนตำมคำสั่งที่รับไว้แล้ว และกำรหยุดรับคำสั่งซื้อหรื อขำยคืนหน่ วยลงทุน ไว้อย่ำงไร
กองทุนรวมนี้มีขอ้ กาหนดดังนี้
การเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิ ดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณี ที่กาหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) บริ ษทั จัดการกองทุน รวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุ จริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ที่เข้าเหตุดงั ต่อไปนี้ โดย
ได้รับความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มี เหตุ จ าเป็ นท าให้ ไ ม่ ส ามารถจ าหน่ าย จ่ ายโอน หลัก ทรั พ ย์ห รื อ ทรั พ ย์สิ น ของกองทุ น รวมเปิ ดได้อ ย่ าง
สมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื้ อ
คืนหน่ วยลงทุน ไม่ถูกต้อง และผูด้ ู แลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคา
ทั้งนี้ การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้น
แต่ได้รับการ ผ่อนผันจากสานักงาน
(2) แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบเรื่ องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่ งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับ
ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์หรื อการรับรองข้อมูลของผูด้ ูแลผลประโยชน์ต่อสานักงานโดยพลัน
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ดาเนินการแทนก็ได้
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(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผถู ้ ือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่งคาสั่ง
ขายคืนก่อนหลัง
กำรไม่ ขำยหรื อไม่ รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตำมคำสั่งที่รับไว้แล้ว
1.การดาเนิ นการในกรณี ที่ผูอ้ อกตราสารหนี้ หรื อลูกหนี้ ตามสิ ทธิ เรี ยกร้องผิดนัดชาระหนี้ หรื อตราสารที่ลงทุนประสบ
ปั ญหาขาดสภาพคล่องหรื อไม่สามารถจาหน่ ายได้ด้วยราคาที่ สมเหตุสมผล (side pocket) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะ
ปฏิบตั ิตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการจัดการกองทุน รวมเพื่อ ผูล้ งทุ นทั่วไป กองทุน รวมเพื่อ ผูล้ งทุ นที่ มิใช่ รายย่อย และกองทุ น รวมเพื่อผูล้ งทุ น
ประเภทสถาบัน
2. บริ ษทั จัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้ อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้ว หรื อจะหยุดรับคาสั่งซื้อคาสั่งขาย
คืน คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณี ที่กาหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุ จริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ดงั ต่อไปนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่ งให้กระทาได้ไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่า วจาก
สานักงาน
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ ดงั ต่อไปนี้ เกิดขึ้น ซึ่ งก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ
(ก) ตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่กองทุน
รวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซ้ื อขายในตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์แห่ งนั้นเกินกว่าร้อยละสิ บของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของ
กองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อ ย่างเสรี และทาให้ไม่ สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรื อ
(ค) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่ งเหตุ
ดังกล่าวอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรื อเป็ นการหยุดรับคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุน แก่ผู ้
ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริ งดังต่อไปนี้
(ก) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1) การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสั่งเกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย
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(ข) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรู ้จกั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกั บลูกค้าได้ใน
สาระสาคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ
ตนอัน เนื่ อ งมาจากการที่ บ ริ ษ ัท จัด การกองทุ น รายเดิ ม ไม่ ส ามารถด ารงความเพี ยงพอของเงิ น กองทุ น ได้ต ามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ น
หน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
3. เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 2. และบริ ษทั จัดการประสงค์จะไม่ขายหรื อไม่รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสั่งซื้ อคาสั่ง
ขายคืน คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(1) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งซื้ อ คาสั่งขายคืน คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื้ อคืน
ไม่สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 2. (1) (2) (3) หรื อ (5) บริ ษทั จัดการจะเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบถึงการหยุดรับคาสั่งซื้ อ คาสั่งขายคืน คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ
โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้ อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคาสั่งซื้อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อม
ทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนั้นให้สานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื้ อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนหรื อหยุดรับคาสั่งซื้ อ คาสั่งขายคืน
คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 2. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทาการ ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการดังนี้ก่อน
การเปิ ดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสั่งซื้ อ คาสั่งขายคืน คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด
ณ วันทาการสุ ดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สานักงานทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสั่งซื้ อ คาสั่งขายคืน คาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสั่งซื้ อ คาสั่งขายคืน คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิ ดขาย รับซื้ อคืน
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบถึงการเปิ ดรับคาสั่งซื้อ คาสั่ง
ขายคืน คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้ อ คาสั่งขายคืนหรื อคาสั่งสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรื อหยุดรับคาสั่งซื้ อ คาสั่งขายคืน หรื อคาสั่งสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุน บริ ษทั จัดการอาจหยุด
คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
4. บริ ษทั จัดการจะหยุดการขายหน่ วยลงทุ นตามคาสั่งซื้ อหรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรื อหยุดรับคา
สั่งซื้ อหรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษทั จัดการพบว่าราคาขายหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุน
ที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ข้ ึนไปและคิดเป็ นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
ขายหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะประกาศหยุดการขายหน่ วยลงทุน หยุดรับคาสั่งซื้ อหรื อคาสั่งสับเปลี่ ยน
หน่ วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่ งของบริ ษทั จัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่ งของผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนที่ใช้ในการซื้อขายหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผทู ้ ี่ได้มีคาสั่งซื้อหรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดย
พลัน
ข้อมูลกองทุนรวม
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กำรหยุดรับคำสั่งซื้อหรื อขำยคืนหน่ วยลงทุน
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรื อในกรณี ที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริ ษทั จัดการหยุด
รับคาสั่งซื้ อ คาสั่งขายคืนหรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร
แต่รวมแล้วต้องไม่เกิ น 20 วันทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลา
หยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
Q: บริษัทจัดกำรจะจัดให้ มีเครื่ องมื อกำรบริหำรและจัดกำรควำมเสี่ ย งด้ ำนสภำพคล่ องของกองทุน (Liquidity Management Tools)
สำหรับกองทุนรวมนี้ อย่ำงไร
A: เครื่ องมือการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools) :
สำหรับในช่ วงแรก (ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎำคม 2565) บริ ษทั จัดการจะจัดให้มีเครื่ องมือการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
ของกองทุนในปั จจุบนั อันได้แก่ การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ดว้ ยสู ตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของ
กองทุนรวม (swing pricing) , การกาหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) , การดาเนินการในกรณี ที่ผอู ้ อกตราสาร
หนี้หรื อลูกหนี้ตามสิ ทธิ เรี ยกร้องผิดนัดชาระหนี้ หรื อตราสารที่ลงทุนประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องหรื อไม่สามารถจาหน่ายได้ดว้ ย
ราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรื อไม่รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้วหรื อจะหยุดรับคาสั่งซื้ อหรื อ
คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ซึ่งบริ ษทั จัดการจะดาเนินการในกรอบวิธีการดังต่อไปนี้
สำหรับในอนำคต หากบริ ษทั จัดการจะเพิ่มเติมการใช้เครื่ องมือการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนอันได้แก่
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee), ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สิน ของ
กองทุ น รวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) และ ระยะเวลาที่ ต้องแจ้งล่ วงหน้าก่ อ นการขายคื น หน่ วยลงทุ น (notice period) นั้น
บริ ษทั จัดการจะเปิ ดเผยให้ทราบในหนังสื อชี้้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมฉบับนี้ และ/หรื อทางเว็บไซด์ของบริ ษทั จัดการ หรื อ ผ่านทาง
ช่องทางอื่นที่บริ ษทั จัดการกาหนด
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะเป็ นผูใ้ ช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้เครื่ องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรื อหลายอย่างตามความจาเป็ นและหรื อตามการ
ประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไขข้อจากัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ โดยบริ ษทั จัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียด
การใช้เครื่ องมือเหล่านี้ และหรื อกรณี มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางตามที่บริ ษทั จัดการเห็นสมควร
โดยการใช้เครื่ องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรื อเงื่อนไขที่ใช้แตกต่า งกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่ องมือ
นั้น ๆ
▪ กำรปรับมูลค่ำทรัพย์สินสุ ทธิด้วยสู ตรกำรคำนวณที่สะท้ อนต้ นทุนในกำรซื้อขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิดว้ ยสู ตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) หมายถึง
การปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ที่ใช้ในการคานวณราคาซื้ อขายหน่วยลงทุน ด้วย swing factor เพื่อสะท้อนต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายจากการซื้ อขายทรัพย์สิน (transaction costs) ของกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นจากปั จจยัต่าง ๆ เช่น การซื้ อขายทรัพย์สิน หรื อ
ภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผันผวนหรื อสภาพคล่องผิดปกติ หรื อ เหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของ
กองทุนรวม เป็ นต้น โดยสามารถ พิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิที่มีอยู่และหรื อสมมตฐิานและหรื อการประเมิน
จากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่ สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ด้วยวิธีการใดวิธีการ
หนึ่ง ดังนี้
ข้อมูลกองทุนรวม
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-

“Full swing pricing” เป็ นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้วยสู ตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายใน
การซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวมทุกวันทาการ โดยไม่ตอ้ งมีการพิจารณากาหนดระดับ (threshold) ของมูลค่าซื้อขายหน่วย
ลงทุนสุ ทธิ

-

“Partial swing pricing” เป็ นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้วยสู ตรการคานวณทที่สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม เฉพาะวันทาการที่กองทุน รวมมีมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุ 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 ล พิ นิ จ ของบริ ษ ัท จัด การ โดยค านึ งถึ ง ประโยชน์ ข อง
กองทุนและผูถ้ ือหน่วยลทุนเป็ นสาคัญ
- swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษทั จัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้ อขาย
ทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรื อ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรี ยกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี
feeder fund หรื อ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรื อค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทาธุรกรรม REPO เพื่อเสริ มสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรื อ ต้นทุนในการปรับใช้ตรา
สารอนุพนั ธ์เพื่อป้องกันความเสี่ ยง
3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริ งที่ มีอยู่ และหรื อสมมติ ฐานและหรื อการประเมิ นจากปั จ จัยที่
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 งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อการประเมินจากปั จจัยที่
เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริ ษทั จัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่ องมือ
ในการบริ หารความเสี่ ยงสภาพคล่องอื่นได้
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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
กำรพิจำรณำใช้ 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
▪ กำรกำหนดเพดำนกำรขำยคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Gate)
การกาหนดเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Gate) หมายถึง การกาหนดระดับการรับ ซื้ 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 ษทั จัดการจะกาหนด Redemption Gate ไม่ต่ากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคานวณ
เป็ นไปตามวิธีที่บริ ษทั จัดการกาหนด
• บริ ษทั จัดการจะกาหนด Gate period สู งสุ ด ไม่เกิน 7 วันทาการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอี ยดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่
บริ ษทั จัดการกาหนด
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• ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้ สถานการณ์ที่ไม่ปกติดว้ ย Gate threshold ในกรณี ดงั กล่าว Redemption Gate จะใช้
เฉพาะวันทาการซื้ อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุ ทธิ ของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิท้งั หมดของกองทุนมี
ค่าเท่ากับหรื อมากกว่า Gate threshold ที่บริ ษทั จัดการกาหนด โดยที่ มูลค่าซื้ อขายหน่วยลงทุนสุ ทธิ ของกองทุนคานวณจากมูลค่าการ
ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น (subscription) บวก มู ล ค่ าการสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น เข้า (switch in) หั ก ด้ ว ยมู ล ค่ าการขายคื น หน่ ว ยลงทุ น
(redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริ ษทั จัดการจะพิจารณากาหนดวิ ธีการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสั ดส่ วน (pro-rata basis) ของ
คาสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
• บริ ษทั จัดการอาจพิจารณากาหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ากว่า
Redemption Gate ขั้นต่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
• คาสั่งรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริ ษทั จัดการจะนาไปทารายการในวันทาการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนถัดไป
รวมกับคาสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลาดับก่อน-หลังของคาสั่งรับซื้ อ
คืนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถยกเลิ กคาสั่งรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่ วนที่เหลือได้ ซึ่ งเป็ นไปตาม
เงื่อนไขและวิธีการที่บริ ษทั จัดการกาหนด
• บริ ษทั จัดการจะทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทาการ
รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณี ที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนหรื อ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า 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 ทธิ เปลี่ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของบริ ษทั จัดการ แต่
ไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขั้นต่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สู งสุ ด ที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคานวณ
เป็ 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 ที่
ไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่ วนที่เหลือได้ บริ ษทั จัดการอาจพิจารณายกเลิกคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่คา้ งอยูใ่ น
รายการ และแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคาสั่งโดยไม่ชกั ช้า
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• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรื อตัดสิ นใจเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้เครื่ องมือ Redemption Gate ในวันทาการนั้น
กำรพิจำรณำใช้ เครื่ องมือ
• บริ ษทั จัดการจะเป็ นผูใ้ ช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่ องมือนี้
• บริ ษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณี ที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรื อประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย
บริ ษทั จัดการอาจกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติดว้ ย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรื อประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะ
ไม่สอดคล้องกับปริ มาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื่องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate
ที่กาหนดไว้
3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริ ษทั จัดการ
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริ งที่ มีอยู่และหรื อสมติ ฐานและหรื อการประเมินจากปั จจัยที่
เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
▪ กำรดำเนินกำรในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรหนี้หรื อลูกหนี้ตำมสิ ทธิเรียกร้ องผิดนัดชำระหนี้ หรื อตรำสำรที่ลงทุนประสบปัญหำขำด
สภำพคล่องหรื อไม่ สำมำรถจำหน่ ำยได้ ด้วยรำคำที่สมเหตุสมผล (side pocket)
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ิตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู ้
ลงทุนประเภทสถาบัน
▪

กำรไม่ ขำยหรือไม่ รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตำมคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขำยคืนหน่ 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 อไม่ รับ ซื้ อ คื น หน่ วยลงทุ น ตามค าสั่ งที่ รับ ไว้แ ล้วหรื อจะหยุด รั บ ค าสั่ งซื้ อ หรื อ คาสั่ งขายคื น หน่ วยลงทุ น
(suspension of dealings) ให้บริ ษทั จัดการกองทุ นรวมปฏิบตั ิตาม ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่
รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
ทั้งนี้ การไม่ ขายหรื อไม่ รับ ซื้ อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ตามคาสั่ งที่ รับ ไว้แล้วหรื อจะหยุดรั บ คาสั่งซื้ อ หรื อค าสั่ งขายคื น หน่ วยลงทุ น
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์การ
ข้อมูลกองทุนรวม
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จัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุ น
ส่วนบุคคล
Q:
A:

กองทุนรวมนีก้ ำหนดวิธีกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ำงไร
ผูล้ งทุนหรื อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน จากหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พหนึ่ ง
(เรี ยกว่า “กองทุนต้นทาง”) ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น (เรี ยกว่า “กองทุนปลายทาง”) นั้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซึ่ งเป็ นกองทุนภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการอื่น เพื่อ
มาลงทุนในกองทุน ปลายทางภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการ ไม่ว่าจะเป็ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนมายังกองทุน
ปลายทางหนึ่งหรื อหลายกองทุนภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการ ผูล้ งทุนหรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนมายังกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่มีคาสั่งให้บริ ษทั จัดการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ออกจากหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Q:
A:

กองทุนรวมนีก้ ำหนดวิธีกำรโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจำกัดกำรโอนไว้อย่ำงไร
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ตามที่กฎหมายกาหนด

Q:

ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทรำบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่ำหน่ วยลงทุนและรำคำขำยและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ได้
จำกช่ องทำงใด
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้
1. ประกาศในหนังสื อพิมพ์ข่าวหุ้น
2. Website : https://www.thanachartfundeastspring.com
3. บริ ษทั จัดการที่ โทร. 02-126-8399
(ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงหนังสื อพิมพ์ที่ใช้ในการประกาศข้อมูลดังกล่าวของกองทุนตามที่บริ ษทั
จัดการเห็นเหมาะสม โดยบริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะไม่ประกาศล่วงหน้า)

A:

Q:
A:

Q:
A:

สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
กองทุนรวมนีม้ ีกำรออกและส่ งมอบหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรื อไม่ อย่ำงไร
กองทุนรวมนี้มีการออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผูส้ ั่งซื้ อหรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชี แสดงสิ ทธิ ใน
หน่วยลงทุนโดยผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนมีหน้าที่มารับสมุดบัญชีแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากบริ ษทั จัดการหรื อนายทะเบียนให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
บริ ษทั จัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุน อาจมอบหมายให้ผสู ้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนที่บริ ษทั จัดการแต่งตั้งเป็ น
ผูด้ าเนินการดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง หรื อให้ผสู ้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการดังกล่าวในนามบริ ษทั
จัดการหรื อนายทะเบียน
ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ ำจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภำยใต้ เงื่อนไขอย่ำงไร
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจากัดสิ ทธิในเรื่ อง
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•

•

•

•

Q:
A:

Q:
A:

ข้อจากัดในการจัดสรร
กองทุนรวมนี้อาจไม่ได้รับการจดทะเบียนหากมีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กลุ่มบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกิน 1 ใน
3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดี ยวกันใดจะถื อหน่ วยลงทุ นได้ไม่เกินหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่ จาหน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกองทุ นรวม ยกเว้นในกรณี เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ น ว่าด้วยเรื่ องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริ ษทั จัดการ
ข้อจากัดสิ ทธิออกเสี ยง
การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม: ในกรณี ที่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริ ษทั จัดการจะไม่นบั คะแนนเสี ยงของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นใน
ส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดและจะดาเนินการแก้ไขสัดส่ วนการถือหน่วย
ลงทุนของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นให้มีจานวนไม่เกินหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่ จาหน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกองทุน ภายใน 2 เดือนนับแต่วนั ที่ปรากฏกรณี ดงั กล่าว หรื อจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทันที เว้นแต่เข้า
ข้อยกเว้นตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
ข้อจากัดการรับเงินปันผล
กองทุนจะไม่จ่ายเงินปั นผล (ถ้ามี) ในส่ วนที่เกิน 1 ใน 3 และยกเงินปั นผลส่ วนดังกล่าวให้เป็ นรายได้ของแผ่นดิน กรณี การ
เกินโดยเกิดจากการลงทุนเพิ่ม ทั้งนี้ โดยเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่ องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริ ษทั จัดการ
ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งหุ้นของบริษัทใด จะมีช่องทำงและวิธีกำรที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบแนว
ทำงกำรใช้ สิทธิออกเสียงและกำรดำเนินกำรใช้ สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดกำรกองทุนรวมเพิม่ เติมหรื อไม่ อย่ำงไร
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสี ยงและการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสี ยงได้ที่ทาการของบริ ษทั จัดการ
หรื อโดยผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตของบริ ษทั จัดการ https://www.thanachartfundeastspring.com และผูส้ นับสนุ นการขาย
หรื อรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมนี้มีช่องทำงและวิธีกำรร้ องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบำยกำรระงับข้ อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร
ตลอดจนวิธีเข้ ำสู่ กระบวนกำรดังกล่ำวหรื อไม่ อย่ำงไร
กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรี ยนของผูล้ งทุน โดย
• บริ ษท
ั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
โทรศัพท์ 0-2126-8399 หรื อ
• สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center)
โทรศัพท์ 0-2263-6000 หรื อ
• ผูด
้ ูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2296-4763-90
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
บริ ษทั จัดการตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการ ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตาม
โครงการจัดการกองทุ น รวมนี้ และ/หรื อหลักเกณฑ์ ต ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ เกี่ ย วข้ อ ง อั น มี ผลให้ เกิ ดความเสี ยหายแก่ ผู ้ ถื อ หน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมแล้ ว
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ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนาข้อพิพาทเข้าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการของสานักงาน
ก.ล.ต. ได้

Q:
A:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนของกองทุนรวม
ข้ อมูลเกี่ยวกับบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวม ซึ่ งอย่ ำงน้ อยต้ องมีรำยชื่ อกรรมกำรและผู้บริ หำร จำนวนกองทุนรวมทั้งหมด
ภำยใต้ กำรบริหำรจัดกำรของบริษัท และมูลค่ำทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด (บลจ.ธนชาต)
เดิมชื่อ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ออมสิ น จากัด (บลจ.ออมสิ น)
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้วจานวน 100 ล้านบาท
เป็ นหนึ่งในเจ็ดบริ ษทั แรกที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวมจากกระทรวงการคลัง
ต่อมาได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ปัจจุบนั ดาเนินธุรกิจด้านการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสารองเลี้ยงชีพ โดยอยูภ่ ายใต้การกากับ
ดูแลของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ธนชาติ จากัด เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2542
และเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาติ จากัด เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2544
ปัจจุบนั บริ ษทั ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 26 พฤษภาคม 2548 เป็ นต้นไป

ทุนจดทะเบียน
จานวน
แบ่งออกเป็ น
เรี ยกชาระแล้ว

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

บาท
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
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 โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด
ร้อยละ 0.00001
คณะกรรมกำรบริษัทจัดกำร ดังนี้
1. คุณโรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์
2. คุณอดิศร เสริ มชัยวงศ์
3. คุณซาเวียร์ เบอร์นาร์ด มัวรี ช ไมเยอร์
4. คุณอนุวตั ิร์ เหลืองทวีกุล
5. คุณศรัณย์ ภู่พฒั น์
ข้อมูลกองทุนรวม
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จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภำยใต้ กำรบริหำรจัดกำรของบริ ษทั 99 กองทุน (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2565)
มูลค่ำทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม 149,082,760,735.66 บาท (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2565)
รำยชื่ อคณะกรรมกำรกำรลงทุน
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:

รำยชื่ อผู้จัดกำรกองทุน ประวัติกำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรทำงำนที่เกี่ยวข้ องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวมรวมทั้ง
หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทุนดังกล่ำว
A : รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทางาน และ หน้าที่ความรับผิดชอบ
ชื่ อ นำมสกุล
ประวัติกำรศึกษำ
ประสบกำรณ์ ทำงำน
หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ
นางสาวพัชราภา มหัทธนกุล - ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
- 2564 จนถึงปัจจุบนั ผูช้ ่วย
- ผูช้ ่วยกรรมการ
(การเงิน) , Seattle University,
กรรมการผูจ้ ดั การ บลจ.ธนชาต
ฝ่ ายตราตราสารทุน
USA.
- 2558 Director, Head of Domestic
- ปริ ญญาตรี บัญชี (บัญชี)
Equity Department, UOB Asset
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Management (Thailand) Co., Ltd.
- CFA, CISA
- 2556 Director, Domestic Equity
Departmentt, UOB Asset
Management (Thailand) Co., Ltd.
- 2550 Senior Vice President, Fund
Management Department, ING
Funds (Thailand) Co., Ltd.
- 2546 Fund Manager, Fund
Management Department,
Thanachart Fund Management
Co., Ltd.
- 2544 Senior Manager, Fund
Management Department,
BankThai Plc.
- 2540 Assistant Manager, Research
Department, TSFC Securities
Limited
- 2538 Senior Analyst, Research
ข้อมูลกองทุนรวม
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ชื่ อ นำมสกุล

นายศตนนท์ ทัน

ประวัติกำรศึกษำ

-

-

นายวสวัตติ์ จิรวิชญ

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

ปริ ญญาโท / บริ หารธุรกิจ
Inter Business Management
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บลจ.ธนชาต
- 2561 EQUITY FUND
MANAGER, SCBAM
- 2558 EQUITY ANALYST,
SCBAM
- 2554 VALUATION &
BUSINESS MODELING
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หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ

- ผูจ้ ดั การกองทุน
ฝ่ ายตราสารทุน

- ผูจ้ ดั การกองทุน
ฝ่ ายตราสารทุน

Q:

รำยชื่ อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน นำยทะเบียนหน่ วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมทั้งต้ องจัดให้ มี
ข้ อควำมว่ำ รำยชื่ อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
A : ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ลาดับ
บริ ษทั
เบอร์โทรศัพท์
1
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
02-292-4352
2
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
0-2217-8852
3
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
0-2658-8951
4
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
0-2635-1700 ต่อ 771 ถึง 778
ข้อมูลกองทุนรวม
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ลาดับ
บริ ษทั
5
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
6
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
7
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
8
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้จากัด
9
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
10
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
11
ธนาคารออมสิ นสานักงานใหญ่
12
บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
13
บริ ษทั หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
14
บริ ษทั ฮัง่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ จากัด
15
บริ ษทั หลักทรัพย์เอเชีย เวลท์ จากัด
16
บริ ษทั หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิลธ์ เมจิก จากัด
17
ธนาคารกสิ กรไทย
18
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
19
บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ. ธนชาต แต่งตั้ง

เบอร์โทรศัพท์
0-2680-1383
0-2305-9442
0-2670-8649
0-2695-5847
0-2658-5800 ต่อ 808
0-2638-5626
0-2299-8170
0-2650-9842 ต่อ 8231
0-2658-9233
0-2763-7525
0-2680-5061
0-2861-5508, 0-2861-4920 ต่อ 622
0-2273-2189
0-2648-1718
0-2009-8889

รำยชื่ อนำยทะเบียนหน่ วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด โทรศัพท์ 0-2126-8300 โทรสาร 0-2217-5281
รำยชื่ อผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2296-4763-90
นอกจากหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ด้วย
ช่ องทำงที่ผ้ลู งทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
ผูล้ งทุนสามารถขอรับหนังสื อชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่
•
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
•
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
•
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั จัดการ
•
เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ https://www.thanachartfundeastspring.com
ทั้งนี้ บริ ษทั อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงช่องทางการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังได้
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ช่ องทำงที่ผ้ลู งทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
ผูล้ งทุนสามารถขอรับหนังสื อชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด และ ธนาคารทหารไทย
ธนชาต จากัด (มหาชน) หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรื อ เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
www.thanachartfundeastspring.com

1.

ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของกองทุนรวม และแนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ ยงจำกตลำด (market risk) ได้แก่ ความเสี่ ยงที่เกิดจากราคา หรื อผลตอบแทนปรับตัวขึ้นลง เนื่ องจากความผันผวนของ
ค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย การเมือง เป็ นต้น โดยตามหลักการทัว่ ไปความเสี่ ยงของตลาดอาจลดลงได้หากมีการกระจายการลงทุนใน
หลักทรัพย์หลายตัวที่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน

2.

ควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ได้แก่ โอกาสที่ราคาของตราสารที่กองทุนลงทุนจะ
เปลี่ ยนแปลงไป ซึ่ งเป็ นผลมาจากการเปลี่ ยนแปลงของระดับ อัตราดอกเบี้ ยในตลาด โดยทั่วไปราคาของตราสารหนี้ จะ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และตามปกติตราสารหนี้ ที่มีอายุคงเหลือยิ่งยาวนาน
เท่าไร การเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยก็จะยิ่งมี ผลกระทบต่อราคาตราสารมากขึ้น ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการมี แนวทางในการ
บริ หารความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย โดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องหรื อที่มีผลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจ นโยบาย
รัฐบาล นโยบายการเงินการคลัง สภาพคล่ องในระบบเป็ นต้น เพื่อคาดการณ์ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
และใช้ประกอบการการตัดสิ น ใจลงทุ น ในตราสาร โดยพิ จารณาให้ สอดคล้องกับ นโยบายการลงทุ น ของกองทุ น และ
แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เป็ นส่วนหนึ่ง
ของความเสี่ ยงจากความผันผวน ของราคาตราสาร (Market Risk) ซึ่ งโดยหลักการคือ โอกาสที่ราคาหรื อผลตอบแทนของ
ตราสารปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวนของปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ค่าเงิน ภาวะ
ตลาดเงิน ตลาดทุน และอัตราดอกเบี้ย เป็ นต้น ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่างๆ โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยพื้นฐาน ศักยภาพของผูอ้ อกตราสาร และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อการลงทุน
ของตราสารดังกล่าว รวมทั้งการกาหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน

3.

ควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) และควำมเสี่ยงจำกกำรที่ผ้อู อกตรำสำรหนีไ้ ม่ สำมำรถชำระ
ดอกเบี้ ย และ/หรื อ คื น เงิ น ต้ น ได้ (Default Risk/Credit Risk) ได้แ ก่ โอกาสที่ ร าคา หรื อ ผลตอบแทนของตราสารอาจ
เปลี่ยนแปลงขึ้นลงจากปั จจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรมของผูอ้ อกตราสาร ผลการดาเนิ นงานของผูอ้ อก
ตราสาร เป็ นต้น และโอกาสที่ผอู ้ อกตราสารแห่งหนี้ไม่สามารถจ่ายชาระหนี้ได้เต็มตามจานวนเงินหรื อตามเวลาที่กาหนดไว้
โดยกองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็ นแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของตรา
สาร ความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและเงินต้นของผูอ้ อกตราสาร และ/หรื อ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้
หรื อผูอ้ อกตราสารหนี้ เป็ นต้น

4.

ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) ได้แก่ โอกาสที่กองทุนไม่สามารถซื้ อหรื อขายตราสาร ที่
ถือครองอยู่ในราคา จานวน และระยะเวลา ที่ต้องการได้ ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนโดยคานึ งถึ งสภาพคล่องในการ
เปลี่ยนมือของ ตราสารประเภทต่างๆ ก่อนการตัดสิ นใจลงทุน และติดตามการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สาคัญ เพื่อกาหนดสัดส่วน
การลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกับผลตอบแทน และความเสี่ ยงที่กาหนดไว้ และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของ
กองทุน
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5.

ควำมเสี่ ยงของกำรกระจุกตัวของกำรลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์จานวนน้อยกว่า
และมีการกระจายการลงทุนต่ากว่ากองทุนตราสารทุนทัว่ ไป และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ กองทุนจึงอาจมีความผันผวนสู งกว่า
ปกติ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่งเกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของ
กองทุน และการลงทุนของกองทุนจะเป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

6.

ควำมเสี่ยงจำกกำรไถ่ ถอนจำนวนมำกของผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุน (large redemption risk)
หากเกิ ดกรณี ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนของกองทุนขายคืนหน่ วยลงทุนจานวนมากพร้อมกันหรื อในเวลาใกล้เคียงกัน อาจทาให้
กองทุนจาเป็ นต้องขายหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนด้วยระดับราคาที่ทาให้ขาดทุน เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะจ่ายคืนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
กำรเปรียบเทียบอัตรำส่ วนกำรลงทุน
ส่ วนที่ 1 : อัตรำส่ วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรื อคู่สัญญำ (single entity limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตรำส่ วน (% ของ NAV)
1
ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จากัดอัตราส่วน
2
หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1
ไม่จากัดอัตราส่ วน
3
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู ้ ับฝากหรื อผูอ้ อกตราสารมีลกั ษณะ ไม่เกิน 20%
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
3.2 เป็ นธนาคารออมสิ น ทั้งนี้ เฉพาะเงิ น ฝากหรื อตราสารที่ รัฐบาลเป็ น
ประกัน
4
ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสู ง
4.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่ ึงทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กว่า
แฝง หรื อ ศุ กู ก ที่ ผู ้อ อกจัด ตั้ง ขึ้ น ตามกฎหมายไทย หรื อ สาขาของ (1) 10% หรื อ
ธนาคารพาณิ ชย์ ต่างประเทศที่ ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคาร (2) น้ าหนักของตราสารที่ ล งทุ น ใน
พาณิ ชย์ในประเทศไทย
benchmark + 5%
4.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
4.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไป โดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
4.2.3 ในกรณี ที่ เป็ นตราสารที่ มี ก าหนดวัน ช าระหนี้ น้ อ ยกว่ าหรื อ
เท่ากับ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 4.2.1
หรื อ 4.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคล
ดังนี้
4.2.3.1 ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั
เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิ น
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ข้อมูลกองทุนรวม
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5

ประเภททรัพย์สิน
4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ ง
ประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริ ษทั หลักทรัพย์
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.5 ในกรณี ที่เป็ นตราสารที่ มีกาหนดวันชาระหนี้ มากกว่า 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ regulated market
ทรัพย์สินดังนี้
5.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับ
ผูล้ งทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (1)
(แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผอู ้ อกตราสารอยูร่ ะหว่างดาเนินการแก้ไข (2)
เหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายใน SET หรื อใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
5.2 ตราสารทุนที่ ออกโดยบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทย ซึ่ งหุ้น
ของบริ ษทั ดังกล่าวซื้ อขายในกระดานซื้ อขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุน
ทั่วไปของ SET หรื อของตลาดซื้ อขายหลักทรั พย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึ งบริ ษ ัทที่ อยู่ระหว่างดาเนิ น การแก้ไขเหตุที่ อาจท าให้ มีการเพิ ก
ถอนหุ้น ออกจากการซื้ อ ขายใน SET หรื อในตลาดซื้ อขายหลักทรั พ ย์
ต่างประเทศ)
5.3 หุ้นที่อยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 5.1
5.4 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.4.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่ ึงทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) หรื อศุกูก ที่ผอู ้ อกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรื อผู ้
ออกจัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายต่ างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ
ธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุ ญาตให้ประกอบธุ รกิ จ
ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ) หรื อเป็ นตราสาร Basel III
5.4.2 มี credit rating (การลงทุนในต่างประเทศหรื อผูม้ ีภาระผูกพันมี
ภู มิ ล าเนาอยู่ ใ นต่ างประเทศ โดยเลื อ กใช้ Credit rating แบบ
national scale) อยูใ่ นระดับ investment grade
5.4.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.4.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนใน SET หรื อในตลาดซื้ อ

ข้อมูลกองทุนรวม
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รวมกันไม่เกิ นอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั รา
ใดจะสู งกว่า
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ข้ อ

5.5
5.6

5.7

5.8

ข้อมูลกองทุนรวม

ประเภททรัพย์สิน
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
5.4.3.2 ผู ้ อ อกมี การเปิ ดเผยข้ อ มู ล เป็ น การทั่ ว ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
5.4.3.3 ในกรณี ที่ เป็ นตราสารที่ มี ก าหนดวัน ชาระหนี้ < 397
นับ แต่ ว นั ที่ ล งทุ น และไม่ ไ ด้มี ล ักษณะตาม 5.4.3.1
หรื อ 5.4.3.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้อง
เป็ นบุคคลดังนี้
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศ
ไทยเป็ นสมาชิก
5.4.3.3.3 สถาบัน การเงิ น ต่ างประเทศที่ มี ล ัก ษณะ
ทานองเดี ยวกับ บุ คคลตามข้อ 5.4.3.3.1 –
5.4.3.3.2
5.4.4 ในกรณี ที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ > 397 วันนับแต่
วัน ที่ ล งทุ น ต้อ งขึ้ น ทะเบี ย นหรื อ อยู่ ใ นระบบของ regulated
market
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยู่
ในระดับ investment grade
ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating (การลงทุนในต่างประเทศหรื อผู ้
มี ภาระผูกพันมี ภูมิ ลาเนาอยู่ในต่างประเทศ โดยเลื อกใช้ Credit rating
แบบ national scale) อยูใ่ นระดับ investment grade
5.6.1 reverse repo
5.6.2 OTC derivatives
หน่วย infra หรื อหน่วย property ที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.7.1 จดทะเบียนซื้ อขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบี ยน
ซื้อขายในกระดานซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับผู ้
ลงทุ น ทั่ ว ไปของ SET หรื อของตลาดซื้ อขายหลั ก ทรั พ ย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
แก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอนหน่ วยดังกล่าวออกจากการ
ซื้อขายใน SET หรื อในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
5.7.2 เป็ นหน่ วยของกองทุ นที่ ไม่ได้มีลกั ษณะกระจายการลงทุนใน
กิ จ การโครงสร้ างพื้ น ฐาน อสั งหาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด
หน่วย CIS ตามที่ระบุในส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรื ออยู่
ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลักทรัพย์ สาหรับผูล้ งทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื้อขาย
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7

ประเภททรัพย์สิน
อัตรำส่ วน (% ของ NAV)
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอน หน่วยดังกล่าวออกจาก
การซื้อขายใน SET หรื อในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
หน่วย infra หรื อหน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะกระจายการลงทุนใน ไม่จากัดอัตราส่วน
กิ จ การโครงสร้างพื้ น ฐาน อสั งหาริ ม ทรั พย์ หรื อสิ ทธิ การเช่ า แล้วแต่ก รณี
(diversified fund) ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด และมีลกั ษณะตาม 5.7.1
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%

ส่ วนที่ 2 : อัตรำส่ วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตรำส่ วน (% ของ NAV)
1
การลงทุนในทรัพย์สิ นของบริ ษทั ทุกบริ ษทั ที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรื อ ไม่เกิ นอัตราใดอัตราหนึ่ งดังนี้ แล้วแต่
การเข้าเป็ นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริ ษทั ดังกล่าว
อัตราใดจะสู งกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) น้ าหนัก ของทรั พ ย์สิ น ที่ ล งทุ น ใน
benchmark + 10%
หมายเหตุ: ในกรณี เป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ group limit
1.
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2.
derivatives on organized exchange
ส่ วนที่ 3 : อัตรำส่ วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตรำส่ วน (% ของ NAV)
1
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้เงิน ที่นิติ - รวมกัน ไม่ เกิ น 45% เฉลี่ ย ในรอบปี
บุ ค คลตามกฎหมายไทย (ไม่ ร วมถึ ง สาขาในต่ างประเทศของนิ ติ บุ ค คล
บัญชี เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมที่ มีอายุ
ดังกล่าว) เป็ น ผูอ้ อก ผูส้ ั่งจ่าย หรื อคู่สัญญา ดังนี้
โครงการน้ อยกว่า 1 ปี ให้ เฉลี่ ย ตาม
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
รอบอายุกองทุน
1.2 ธนาคารพาณิ ชย์
- อัต ราข้างต้น ไม่ ใช้กับ กองทุ น ที่ อ ายุ
1.3 บริ ษทั เงินทุน
กองทุนคงเหลือน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 6
1.4 บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์
เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนรวมที่มีอายุ
1.5 บรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
ทั้งโครงการมากกว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิ ทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse
repo หรื อ securities lending หรื อ derivatives)
2
ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้เงิน หรื อตราสารที่มีสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง
ที่ มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ ยนมื อแต่ MF ได้ดาเนิ นการให้ มีการรับโอนสิ ท ธิ
เรี ยกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่ก ฎหมายกาหนด หรื อมีเงื่อนไขให้
MF สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
ข้อมูลกองทุนรวม
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ประเภททรัพย์สิน
อัตรำส่ วน (% ของ NAV)
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุน
ในตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้เงิน หรื อตราสารที่มีสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
แฝง เงิ นฝากหรื อตราสารเที ยบเท่ าเงินฝาก ที่ มีอายุไม่เกิน อายุกองทุ น
หรื อรอบการลงทุนของกองทุน หรื อมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้
ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
3
reverse repo
ไม่เกิน 25%
4
securities lending
ไม่เกิน 25%
5
total SIP ซึ่ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ของส่ วนที่ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนที่ รวมกันไม่เกิน 15%
คานวณตามผูอ้ อกทรัพ ย์สิน หรื อคู่ สัญ ญา (single entity limit) แต่ไม่ รวมถึ ง
ตราสารหนี้ ตราสารกึ่ งหนี้ กึ่ ง ทุ น ตราสารที่ มี สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ วงหน้ าแฝง
(Structured Note) ศุกูก หรื อ ตราสาร Basel III ที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 มี ลกั ษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่ วนที่ 1 อัต ราส่ วนการ
ลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรื อคู่สัญญา (single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ ใ นระดับ ต่ ากว่ า investment grade หรื อ ไม่ มี credit
rating
หมายเหตุ : สาหรั บการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเที ยบเท่าเงิ นฝากเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุน ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ
product limit
ส่ วนที่ 4 : อัตรำส่ วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีส่วนได้ เสียในกิจกำรที่ลงทุน (concentration limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตรำส่ วน (% ของ NAV)
1
หุ้นของบริ ษทั รายใดรายหนึ่ง
ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจานวนหุ้น
ของบริ ษ ัท รวมกัน น้ อ ยกว่า 25% ของจ านวนสิ ท ธิ อ อกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั นั้น
2
ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่ ึงทุน ตราสาร 2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้ สินทางการเงิน (financial liability) ของผู ้
Basel III และศุ กูก ของผูอ้ อกรายใดราย
ออกตราสารรายนั้ น ตามที่ เปิ ดเผยไว้ใ นงบการเงิ น ส าหรั บ รอบ
หนึ่ ง (ไม่รวมถึ งตราสารหนี้ ภาครัฐไทย
ระยะเวลาบัญชีล่าสุ ด ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารมีหนี้สิน ทางการเงิน
หรื อตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)
ที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชี ถดั ไปและยังไม่ปรากฏในงบ
การเงินล่าสุ ด บลจ. อาจนามูลค่าหนี้ สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับ
มูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุ ดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สิน
ทางการเงินนั้นจะต้องเป็ นข้อมูลที่มีการเผยแพร่ เป็ นการทัว่ ไป
และในกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารไม่มีหนี้ สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ใน
ข้อมูลกองทุนรวม
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ข้ อ

ประเภททรัพย์สิน

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

4

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

ข้อมูลกองทุนรวม

อัตรำส่ วน (% ของ NAV)
งบการเงิน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุ ด ให้ใช้อตั ราส่ วนไม่เกิน 1
ใน 3 ของมู ล ค่ า การออกและเสน อขายตราสารตามข้ อ นี้ ของ
ผูอ้ อกรายนั้น เป็ นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณี ที่ผูอ้ อกตราสารได้มีการยื่น
แบบ filing ในลั ก ษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณี ที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่
และมี credit rating อยูใ่ นระดับต่ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit
rating ให้ บลจ. ลงทุ น เพื่ อ กองทุ น ภายใต้ก ารจัด การของ บลจ. ราย
เดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดังกล่าวเป็ นรายครั้ง เว้นแต่กรณี ที่ผอู ้ อกตราสารได้มีการยื่นแบบ filling
ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ นราย
โครงการ
(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. สถาบัน การเงิ น ต่ างประเทศที่ มี ล ัก ษณะท านองเดี ย วกับ บุ ค คลตาม
1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย CIS ทั้งหมดของ MF หรื อกองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี้
(1) การลงทุ น ในหน่ วย CIS ของกองทุ น ที่ มี ล ัก ษณะครบถ้ว นดัง นี้ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ไม่ เกิ น 1 ใน 3 ของจ านวนหน่ วย infra ทั้ง หมดของกองทุ น infra ที่ อ อก
หน่วยนั้น เว้นแต่เป็ นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
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ข้ อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่ วน (% ของ NAV)

(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
5
หน่ ว ย property ของกองทุ น ใดกองทุ น ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่
หนึ่ง
ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็ นหน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วน
ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ทั้งนี้ในการคานวณสัดส่ วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่ วนการลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
เรื่ องการลงทุนของกองทุน

ข้อมูลกองทุนรวม
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ตำรำงแสดงค่ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้ซื้อหรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนหรือกองทุนรวม(1)
อัตรำตำมโครงกำร
2562

เรียกเก็บจริง
2563

2564

1. ค่ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้ซื้อหรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ำหน่ วยลงทุน)(2)
1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ไม่เกิน 3.210%
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
(front-end fee)
1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (back- ไม่เกิน 3.210%
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
end fee)
1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ไม่เกิน 3.210%
เรี ยกเก็บเฉพาะการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง
(SWITCHING IN)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอืน่ ภายใต้การจัดการ
ของบริ ษทั จัดการอื่น ในอัตรา 214 บาทต่อ
1.4 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ไม่เกิน 3.210%
รายการ
(SWITCHING OUT)
2. ค่ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้ซื้อหรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน (ตำมที่จ่ำยจริง)(2)
2.1 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ไม่มี
2.2 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิ ทธิใน
ไม่มี
หน่วยลงทุน
3. ค่ำใช้ จ่ำยในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ เมื่อมีกำรสั่งซื้อขำยสับเปลี่ยหน่ วยลงทุน
3.1 ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการ ไม่เกิน 1.00% ของ
0.15%
มูลค่าหน่วยลงทุนที่
สัง่ ซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
สั่งซื้อขายสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน
4. ค่ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (ร้ อยละของมูลค่ำทรัพย์สินสุ ทธิ(5))(2)
4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกิน 2.140%
0.428%
0.428%
0.428%
4.2 ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.064%
0.021%
0.021%
0.021%
4.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ไม่เกิน 0.134%
0.086%
0.086%
0.086%
4.4 ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งโครงการ
ตามที่จ่ายจริ ง
0.186%
0.010%
4.5 ค่ าจัดท า จัด พิ ม พ์ และจัด ส่ งรายงานการถื อ
ตามที่จ่ายจริ ง
0.119%
0.066%
หน่วยลงทุน
4.6
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้เครื่ องหมาย
ตามที่จ่ายจริ ง
0.064%
0.064%
การค้า และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ “ SET5
4.7 ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
ตามที่จ่ายจริ ง
0.056%
0.031%
4.8 ค่าประกาศ รายงานต่างๆในหนังสื อพิมพ์

ตามที่จ่ายจริ ง

-

0.052%

-

4.9 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบญั ชีกบั ธนาคาร

ตามที่จ่ายจริ ง

-

0.013%
0.006%

0.017%

4.10 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(4)
5.

ไม่เกิน 1.338%

อัตรำส่ วนค่ำใช้ จ่ำยทั้งหมดต่ อมูลค่ำทรัพย์สินสุ ทธิ

ข้อมูลกองทุนรวม
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อัตรำตำมโครงกำร
5.1 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์

ไม่เกิน 3.676%
-

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover ratio: PTR)

2562
-

เรียกเก็บจริง
2563
1.150%

2564
0.723%

-

0.119%

0.044%

2563
0.00

2564
0.25

ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่สามารถประมาณการได้ซ่ ึงเรี ยกเก็บจากกองทุน ที่ระบุไว้ในโครงการและหนังสื อชี้
ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณี จะไม่เกินร้อยละ 3.676 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน (มูลค่าที่เกิด
จากมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมดของกองทุน ณ วันที่คานวณ ทั้งนี้โดยยังไม่ได้หกั รายการต่อไปนี้
ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที่ยงั ไม่ได้มีการคานวณและ/หรื อยังไม่ได้มี
การบันทึกเป็ นหนี้สินจนถึงวันที่คานวณ)
หมายเหตุ :
(1) ทั้งนี้ ตามที่ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. และรายละเอียดโครงการกองทุนกาหนด หากจะมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อ
ค่าใช้จ่ายของกองทุนเพิม่ เติมโดยมีจานวนไม่เกินร้อยละห้าของค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลาหนึ่งปี (เพิม่ ขึ้นจาก
อัตราสูงสุดที่กาหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน) โดยบริ ษทั จัดการจะต้องดาเนินการตามรายละเอียดที่ประกาศสานักงาน ก.ล.ต.
กาหนดและตามรายละเอียดที่กาหนดในโครงการ ได้แก่
(1.1) บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู ้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียหรื อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
โดยปิ ดประกาศในที่ เปิ ดเผย ณ ส านัก งานใหญ่ และส านัก งานสาขาของบริ ษ ัท จัด การ ส านักงานใหญ่ แ ละ/หรื อ
สานักงานสาขาของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั จัดการ และ/หรื อผ่าน
เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
(1.2) แจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วนั เปลี่ยนแปลง
(2) ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ เป็ นอัต ราที่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ หรื อภาษี อื่ น ท านองเดี ย วกั น
(ถ้ามี)
(3) ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ าซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการ
ขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน โดยบริ ษทั จัดการจะเรี ยกเก็บเฉพาะค่าธรรมเนี ยมการขายและรับ ซื้ อคืนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี )
เท่านั้น
(4) ค่าใช้จ่ายอื่นที่นอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(5) ร้อยละของมูลค่าที่เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมดของกองทุน ณ วันที่คานวณ ทั้งนี้
โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี้ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที่
ยังไม่ได้มีการคานวณและ/หรื อยังไม่ได้มีการบันทึกเป็ นหนี้สินจนถึงวันที่คานวณ

ข้อมูลกองทุนรวม
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กองทุนเปิ ดธนชาต SET50 เพื่อการเลีย้ งชีพ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
ชื่ อหลักทรัพย์

หุ้นสามัญ
ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ธุรกิจการเกษตร
STA
บริ ษทั ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด
(มหำชน)

อัตรา
ดอกเบีย้
(%) TRIS

อันดับความน่าเชื่ อถือ
FITCH

S&P

Moody's

วันครบ จานวนหน่วย
มูลค่าตาม
ร้ อยละของ
กาหนด
(พัน
ราคาตลาดไม่รวม เงินลงทุน
หน่ วย)/
ดอกเบีย้ ค้างรับ
(พันบาท)

มูลค่ าตาม
ราคาตลาดรวม
ดอกเบีย้ ค้างรับ
(พันบาท)

ร้ อยละ
ของมูลค่า
ทรัพย์สิน
สุ ทธิ

15.30

123,656.64
123,656.64
451.35
451.35

100.00
100.00
0.37
0.37

123,656.64
123,656.64
451.35
451.35

99.28
99.28
0.36
0.36

ธนำคำรไทยพำณิ ชย์ จำกัด (มหำชน)

34.20

13,869.32
4,377.60

11.22
3.54

13,869.32
4,377.60

11.12
3.51

KBANK

ธนำคำรกสิ กรไทย จำกัด (มหำชน)

23.90

3,501.35

2.83

3,501.35

2.81

BBL

ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน)

19.20

2,409.60

1.95

2,409.60

1.93

KTB

ธนำคำรกรุ งไทย จำกัด (มหำชน)

141.40

1,668.52

1.35

1,668.52

1.34

TTB

ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จำกัด (มหำชน)

968.80

1,172.25

0.95

1,172.25

0.94

TISCO

บริ ษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จำกัด
(มหำชน)

8.00

740.00

0.60

740.00

0.59

บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จำกัด (มหำชน)

12.10

4,779.50
4,779.50

3.87
3.87

4,779.50
4,779.50

3.84
3.84

45.50

5,074.65
2,764.13

4.10
2.24

5,074.65
2,764.13

4.07
2.22

56.70

2,310.53

1.87

2,310.53

1.85

บริ ษทั ซี .พี. ออลล์ จำกัด (มหำชน)

90.90

13,363.26
5,908.50

10.81
4.78

13,363.26
5,908.50

10.73
4.74

CRC

บริ ษทั เซ็นทรัล รี เทล คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด
(มหำชน)

60.70

2,170.03

1.75

2,170.03

1.74

HMPRO

บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
(มหำชน)

132.30

1,958.04

1.58

1,958.04

1.57

BJC

บริ ษทั เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน)

40.40

1,464.50

1.18

1,464.50

1.18

GLOBAL

บริ ษทั สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)

46.35

945.62

0.76

945.62

0.76

COM7

บริ ษทั คอมเซเว่น จำกัด (มหำชน)

12.10

916.58

0.74

916.58

0.74

30.20

10,803.83
5,919.20

8.74
4.79

10,803.83
5,919.20

8.67
4.75

ธนาคาร
SCB

วัสดุก่อสร้ าง
SCC

ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
PTTGC
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด
(มหำชน)
IVL
บริ ษทั อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จำกัด
(มหำชน)
พาณิชย์
CPALL

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ADVANC บริ ษทั แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
(มหำชน)
INTUCH

บริ ษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหำชน)

32.40

2,462.40

1.99

2,462.40

1.98

TRUE

บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

334.40

1,444.61

1.17

1,444.61

1.16

DTAC

บริ ษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่
จำกัด (มหำชน)

23.70

977.63

0.79

977.63

0.78

289.00

33,595.00
10,909.75

27.17
8.82

33,595.00
10,909.75

27.00
8.80

พลังงานและสาธารณูปโภค
PTT
บริ ษทั ปตท. จำกัด (มหำชน)
GULF

บริ ษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์
จำกัด (มหำชน)

118.72

4,897.20

3.96

4,897.20

3.93

PTTEP

บริ ษทั ปตท.สำรวจและผลิตปิ โตรเลียม
จำกัด (มหำชน)

40.20

4,783.80

3.87

4,783.80

3.84

OR

บริ ษทั ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จำกัด
(มหำชน)

121.37

3,246.70

2.63

3,246.70

2.61

กองทุนเปิ ดธนชาต SET50 เพื่อการเลีย้ งชีพ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
ชื่ อหลักทรัพย์

บริ ษทั ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จำกัด
(มหำชน)

อัตรา
ดอกเบีย้
(%) TRIS

อันดับความน่าเชื่ อถือ
FITCH

S&P

Moody's

วันครบ จานวนหน่วย
มูลค่าตาม
ร้ อยละของ
กาหนด
(พัน
ราคาตลาดไม่รวม เงินลงทุน
หน่ วย)/
ดอกเบีย้ ค้างรับ
(พันบาท)

มูลค่ าตาม
ราคาตลาดรวม
ดอกเบีย้ ค้างรับ
(พันบาท)

ร้ อยละ
ของมูลค่า
ทรัพย์สิน
สุ ทธิ

EA

บริ ษทั พลังงำนบริ สุทธิ์ จำกัด (มหำชน)

37.90

2,965.68

2.40

2,965.68

2.38

GPSC

บริ ษทั โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด
(มหำชน)

28.60

2,195.05

1.78

2,195.05

1.76

BGRIM

บริ ษทั บี. กริ ม เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน)

26.30

1,111.18

0.90

1,111.18

0.89

TOP

บริ ษทั ไทยออยล์ จำกัด (มหำชน)

20.70

1,076.40

0.87

1,076.40

0.86

EGCO

บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ำ จำกัด (มหำชน)

5.40

950.40

0.77

950.40

0.76

IRPC

บริ ษทั ไออำร์ พีซี จำกัด (มหำชน)

202.60

806.35

0.65

806.35

0.65

RATCH

บริ ษทั รำช กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)

14.50

652.50

0.53

652.50

0.52

25.70

3,714.08
1,509.88

3.00
1.22

3,714.08
1,509.88

2.98
1.21

21.30

1,283.33

1.04

1,283.33

1.03

13.90

920.88

0.74

920.88

0.74

87.00

6,958.24
2,175.00

5.63
1.76

6,958.24
2,175.00

5.59
1.75

52.22

1,710.34

1.38

1,710.34

1.37

9.20

1,094.80

0.89

1,094.80

0.88

เงินทุนและหลักทรัพย์
KTC
บริ ษทั บัตรกรุ งไทย จำกัด (มหำชน)
MTC
SAWAD

บริ ษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จำกัด
(มหำชน)
บริ ษทั ศรี สวัสดิ์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด
(มหำชน)

อาหารและเครื่ องดื่ม
CPF
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อำหำร จำกัด
(มหำชน)
MINT

บริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด
(มหำชน)

CBG

บริ ษทั คำรำบำวกรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)

OSP

บริ ษทั โอสถสภำ จำกัด (มหำชน)

29.80

1,028.10

0.83

1,028.10

0.83

TU

บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)

47.50

950.00

0.77

950.00

0.76

160.90

5,128.19
3,877.69

4.15
3.14

5,128.19
3,877.69

4.11
3.11

8.20

1,250.50

1.01

1,250.50

1.00

43.43

2,779.26
2,779.26

2.25
2.25

2,779.26
2,779.26

2.23
2.23

28.60

786.50
786.50

0.64
0.64

786.50
786.50

0.63
0.63

45.30

3,622.48
2,582.10

2.93
2.09

3,622.48
2,582.10

2.91
2.07

บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)

118.90

1,040.38

0.84

1,040.38

0.84

ขนส่ งและโลจิสติกส์
AOT
บริ ษทั ท่ำอำกำศยำนไทย จำกัด (มหำชน)

144.60

12,256.24
9,615.90

9.91
7.78

12,256.24
9,615.90

9.84
7.72

154.50

1,367.33

1.11

1,367.33

1.10

133.30

1,273.02

1.03

1,273.02

1.02

12.60

6,474.75
5,367.60

5.24
4.34

6,474.75
5,367.60

5.20
4.31

การแพทย์
BDMS
BH
บรรจุภณ
ั ฑ์
SCGP

บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชกำร จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั โรงพยำบำล บำรุ งรำษฎร์ จำกัด
(มหำชน)
บริ ษทั เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหำชน)

ของใช้ ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
STGT
บริ ษทั ศรี ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหำชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
CPN
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนำ จำกัด (มหำชน)
LH

BEM
BTS

บริ ษทั ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำกรุ งเทพ จำกัด
(มหำชน)

บริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
(มหำชน)
ชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์
DELTA
บริ ษทั เดลต้ำ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด (มหำชน)

กองทุนเปิ ดธนชาต SET50 เพื่อการเลีย้ งชีพ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
ชื่ อหลักทรัพย์

อัตรา
ดอกเบีย้
(%) TRIS

อันดับความน่าเชื่ อถือ
FITCH

S&P

Moody's

บริ ษทั เดลต้ำ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด (มหำชน)
KCE

บริ ษทั เคซี อี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหำชน)

วันครบ จานวนหน่วย
มูลค่าตาม
ร้ อยละของ
กาหนด
(พัน
ราคาตลาดไม่รวม เงินลงทุน
หน่ วย)/
ดอกเบีย้ ค้างรับ
(พันบาท)

มูลค่ าตาม
ราคาตลาดรวม
ดอกเบีย้ ค้างรับ
(พันบาท)

ร้ อยละ
ของมูลค่า
ทรัพย์สิน
สุ ทธิ

12.10

1,107.15

0.90

1,107.15

0.89

26.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

เงินฝากธนาคาร

955.31

0.77

ประเภทออมทรัพย์
BAY - S/A ธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน)

AAA*

F1+(tha)* BBB+* Baa1*

952.51

953.31
953.31

0.77
0.77

ประเภทกระแสรายวัน
BAY - C/A ธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน)

AAA*

F1+(tha)* BBB+* Baa1*

2.00

2.00
2.00

0.00
0.00

(48.65)
54.88
(103.53)

(0.05)
0.04
(0.09)

124,563.30

100.00

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ทีม่ ไิ ด้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ขนส่ งและโลจิสติกส์
BTS-W8
บริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
(มหำชน)

สิ นทรัพย์อื่นและหนีส้ ิ นอื่น
สิ นทรัพย์อื่น
หนีส้ ินอื่น
รวมทั้งสิ้น
หมำยเหตุ * อันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Rating) ของผูอ้ อกตรำสำร

123,656.64

100.00

กองทุนเปิ ดธนชาต SET50 เพือ่ การเลีย้ งชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
กลุม่ ของตราสาร

มูลค่าตามราคาตลาด
ร้อยละของ
(พันบาท) มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
-

-

955.31

0.77%

(ค) ตราสารที่มีมีอนั ดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment
grade)

-

-

(ง) ตราสารที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับตํา่ กว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ

-

-

955.31

0.77%

(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

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
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ข้อมูลกองทุนรวม

หน้า 31

กองทุนเปิ ดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลกำรดำเนินงำน "กองทุนเปิ ดธนชำต SET 50 เพื่อกำรเลีย้ งชีพ"
ย้อนหลัง

ย้อนหลัง

ย้อนหลัง

ย้อนหลัง

ย้อนหลัง

ย้อนหลัง

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 1

3 ปี 1

5 ปี 1

10 ปี 1

ตั้งแต่
จัดตั้ง
กองทุน 1

20 ส.ค. 64 20 พ.ค. 64 20 พ.ย. 63
21 พ.ย. 62
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
20 พ.ย. 64 20 พ.ย. 64 20 พ.ย. 64 20 พ.ย. 64 20 พ.ย. 64 20 พ.ย. 64 20 พ.ย. 64
T-SET50RMF1
6.20
5.68
10.18
-2.22
2
ดัชนีมาตรฐาน
6.40
6.08
11.81
-1.50
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิต่อหน่วย (บาท)
9.0019
9.0464
8.6766
- 10.0000
หมายเหตุ :
1
ร้อยละต่อปี
2
ดัชนีมาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI)

เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
ผลกำรดำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
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•

•

•

•

•

•

•

คำเตือน / คำแนะนำ
กองทุนเปิ ดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็ นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริ ษทั จัดการ ดังนั้น บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ธนชาต จากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ ผลการดาเนินงาน
ของกองทุนเปิ ดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่ได้ข้ ึนอยู่กบั สถานะทางการเงินหรื อผลการดาเนินงานของบริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน ธนชาต จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธน
ชาต จากัด เช่นเดียวกันกับที่บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม
โดยบริ ษทั จัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ทั้งนี้ ผูล้ งทุนสามารถขอดูขอ้ มูลการลงทุนเพื่อบริ ษทั จัด การได้ที่บริ ษทั จัดการ ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนที่
ได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั จัดการ(ถ้ามี) และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสามารถขอข้อมูลดังกล่าวได้ที่บริ ษทั จัดการ
ในกรณี ที่ผูล้ งทุนต้องการทราบข้อ มูลเพิ่มเติม ผูล้ งทุนสามารถขอหนังสื อชี้ ชวนส่ วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน ธนชาต จากัด หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูขอ้ มูลที่อาจมีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected person) ได้ที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อโดยผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
บริ ษทั จัดการอนุ ญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรั พย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่
สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริ ษทั จัดการทราบ เพื่อที่บริ ษทั จัดการจะสามารถ
กากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิ ทธิ ออกเสี ยงและการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสี ยงได้ที่ ทาการของบริ ษทั จัดการหรื อ
โดยผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตของบริ ษทั จัดการ http:// www.thanachartfundeastspring.com และผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อ
คืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั จัดการ
บริ ษทั จัดการและ/หรื อผูส้ นับ สนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่ บริ ษทั จัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร
หลักฐาน เพิ่มเติมจากผูส้ นใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูล้ งทุนตาม คาจากัด
ความของกฎหมายหรื อตามที่หน่วยงานที่มีอานาจกาหนด ทั้งก่อน และหรื อภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้
เป็ นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อเพื่อให้เป็ นไปตาม
แนวทางปฏิบตั ิ หรื อการตีความ หรื อการสั่งการของหน่วยงานผูม้ ีอานาจ ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้ อ
คืนหน่ วยลงทุนมี หน้าที่ ต้องทาความรู ้จกั ตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจ น์ทราบลูกค้า (Client Due
Diligence : CDD)โดยผูส้ นใจสั่งซื้ อหน่ วยลงทุน หรื อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับ
การรู ้จกั ตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริ ษทั จัดการและหรื อผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้ อคืน
หน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบตั ิของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริ ษทั จัดการและหรื อผูส้ นับสนุ น
การขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจาเป็ นต้องดาเนิ น การตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิ ดบัญชี เพื่ อใช้บริ การใหม่ การท า
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ธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้ เป็ นปั จจุบนั เป็ นระยะๆ รวมทั้งการดาเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานผูม้ ี
อานาจกาหนดแนวทาง
•

การพิจารณาร่ างหนังสื อชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รับรอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสื อชี้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
นั้น
หนังสื อชี้ชวนฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนำยน 2565
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รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเปดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ Thanachart SET50 Retirement Mutual
Fund
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กองทุนเปดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดโครงการจัดการ
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Thanachart SET50 Retirement Mutual Fund
ชื่อยอโครงการ : T-SET50RMF
ประเภทโครงการ : กองทุนเปด
ประเภทการขาย : หลายครั้ง
การกําหนดอายุโครงการ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :
ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงคของโครงการ :
เพื่อเสนอการลงทุนในตลาดทุนผานกองทุนรวมดัชนี (Index Fund) ที่มีนโยบายสรางผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 (SET50 Index)
แกผูลงทุน
2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมดัชนี
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ดัชนีที่ใชอางอิง ของกองทุนรวมดัชนี (Index Fund) : SET50 INDEX
หลักเกณฑเงื่อนไขการมุงรักษาเงินตน
ขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการมุงรักษาเงินตน :
ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินที่มุงรักษาเงินตน :
0
ขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการมุงรักษาเงินตน :
Sector ของกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) :
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ :
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับตางประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบไมมีความเสี่ยงตางประเทศ
การกําหนดสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนมีเปาหมายที่มุงเนนลงทุนในตราสารแหงทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เปนสวนประกอบของดัชนี SET50 เปน
หลัก โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน กองทุนเปนกองทุนรวมดัชนี (Index Fund) ที่มีนโยบายสราง
ผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหวของ SET50 TRI
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กองทุนจะใชกลยุทธการบริหารเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสรางผลตอบแทนจากการลงทุนใกลเคียงกับผลตอบแทนของ SET50
TRI โดยกองทุนไมไดมีวัตถุประสงคที่จะเอาชนะ SET 50 TRI ทั้งนี้กองทุนจะเลือกลงทุนในหุน/ตราสารแหงทุนของบริษัทตางๆ ในสัดสวนที่ใกลเคียง
กับนํ้าหนักที่เปนสวนประกอบของดัชนี SET50

อยางไรก็ตาม ในขณะใดขณะหนึ่ง กองทุนอาจไมไดลงทุนในตราสารแหงทุนที่เปนสวนประกอบของดัชนีดังกลาวทุกหลักทรัพย

ทั้งนี้ กองทุนมีคาธรรมเนียมและคาใชจายในการจัดการกองทุนที่ตองหักออกจากกองทุน รวมทั้งการลงทุนในสวนของสภาพคลอง ปจจัยเหลานี้มีสวน
ทําใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนอาจไมไดเคลื่อนไหวขึ้นลงตาม SET50 TRI ที่กองทุนใชเปนดัชนีมาตรฐาน (Benchmark) อยางสมบูรณ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนดัชนีที่ใชอางอิงขางตน ในกรณีที่ดัชนีดังกลาวถูกยกเลิกหรือกรณีอื่นใดที่เปนเหตุใหไมมีการคํานวณดัชนีดังกลาว
อีกตอไป หรือมีการเปลี่ยนแปลงจนไมเหมาะสมในทางปฏิบัติ โดยดัชนีที่จะนํามาใชทดแทนจะตองเปนดัชนีที่มีลักษณะใกลเคียงกับดัชนีที่วัดผล
ตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยรวม โดยจะขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อแกไขเพิ่มเติม
โครงการใหสอดคลองกับดัชนีที่ใชอางอิงและถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ซึ่งบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนเปนสําคัญ

สวนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแหงหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให
กองทุนลงทุนได

กองทุนจะไมลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)
รวมถึงตราสารหนี้ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสารตํ่ากวาอันดับที่สามารถลงทุนได (Non - investment grade) ตราสารหนี้ที่ไมไดรับ
การจัดอันดับความนาเชื่อถือ (unrated securities) และตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (unlisted securities) ยกเวนในกรณีขณะ
ที่เริ่มลงทุน ตราสารดังกลาวไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (Investment grade) แตตอมาถูกปรับลด
อันดับความนาเชื่อถือลงตํ่ากวา Investment grade กองทุนจะมีไวซึ่งตราสารดังกลาวตอไปได รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราสวนใหเปนไปตามที่
สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด หรือเห็นชอบใหดําเนินการได

กองทุนจะใชระบบบริหารการลงทุนและระบบบริหารความเสี่ยงที่พัฒนาขึ้น ในการจัดสัดสวนการลงทุน เพื่อสรางผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหวของ
SET50 TRI โดยในสภาวะปกติ กองทุนจะพยายามใหความเบี่ยงเบนระหวาง "ผลตอบแทนหลังหักคาธรรมเนียมและคาใชจายของกองทุน" เมื่อ
เปรียบเทียบกับ "ผลตอบแทนของ SET50 TRI สําหรับชวงระยะเวลาที่คํานวณ ไมเกินรอยละ 1 ตอป หรือพยายามให Tracking Error (TE) ไมเกิน
รอยละ 1 ตอป ยกเวน ในกรณีที่มีเหตุจําเปนหรือสภาวะตลาดไมเอื้ออํานวย กองทุนอาจไมสามารถดํารงสวนตางดังกลาวได อยางไรก็ตาม ในบางกรณี
ที่คา Tracking Error (TE) เกิน 1% บริษัทจัดการจะใชความเชี่ยวชาญและความพยายามใหมากที่สุดเพื่อรักษา Tracking Error (TE) ใหอยูในชวง
เปาหมายที่กําหนด โดยไมถือวาผิดไปจากโครงการกองทุน
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วิธีการคัดเลือกหลักทรัพยเพื่อเปนตัวแทนของดัชนี SET50 ของบริษัทจัดการ
การบริหารกองทุนรวมเพื่อสรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับอัตราผลตอบแทนของ SET50 TRI ใหมากที่สุดนั้น บริษัทจัดการจะลงทุนตามจํานวนหุน
และใหนํ้าหนักการลงทุนตาม Market Cap ใหเหมือนหรือใกลเคียงกับโครงสรางของดัชนี SET50 และรักษาระดับการลงทุนใหอยูในระดับสูงอยูตลอด
เวลา เพื่อลดความแตกตางของผลตอบแทนของดัชนีและของกองทุน (Tracking Error) โดยบริษัทจัดการจะใชระบบงานสนับสนุนการทํางานของ
ผูจัดการกองทุน ตลอดจนความเชี่ยวชาญอยางเต็มความสามารถเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอรตกองทุนประเภทเชิงรับ ในกรณีที่กองทุน
มีเงินเขาและออกจากกองทุน รวมถึงการปรับพอรตการลงทุน หรือ Rebalancing ตามรอบการปรับรายการหลักทรัพยอางอิงตามที่ตลาดหลักทรัพย
กําหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมที่จะใชในอนาคตโดยขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูจัดการกองทุน และถือ
วาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว

ขอมูลดัชนีราคา SET50 TRI
1. ขอมูลทั่วไป
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดจัดทําดัชนีเพื่อใชแสดงระดับความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยราคา SET50 TRI ตั้งแต พ.ศ. 2545 โดยจะ
คัดเลือกหลักทรัพย 50 หลักทรัพยที่มีขนาดใหญ มีสภาพคลองสูงอยางสมํ่าเสมอ และมีสัดสวนผูถือหุนรายยอยหรือ Free Float ผานเกณฑที่กําหนด
เพื่อใชเปนดัชนีอางอิง (Underlying Index) สําหรับการออกสินคาและผลิตภัณฑทางการเงินโดยเฉพาะการออกตราสารอนุพันธ

2. วิธีการคํานวณดัชนี
SET50 TRI ใชวิธีการคํานวณดัชนีและการปรับฐานการคํานวณดัชนี เชนเดียวกับการคํานวณ SET Index กลาวคือ ใชการคํานวณแบบถวงนํ้าหนักดวย
มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) และมีปรับฐาน การคํานวณดัชนีทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพย
ที่ใชในการคํานวณ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจํานวนหลักทรัพยของหลักทรัพยที่เปนผลมาจากเหตุการณตางๆ เชน การเพิ่มทุน การแปลงสภาพ
หลักทรัพยประเภทหุนกูเปนหุนสามัญ และใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุนสามัญของบริษัท เปนตน

SET50 TRI = มูลคาตลาดรวม ณ วันปจจุบัน (CMV) x 1,000
มูลคาตลาดรวม ณ วันฐาน (BMV)
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SET50 TRI

วันฐาน
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คาดัชนี ณ วันฐาน

1,000 จุด

3. การคัดเลือกหลักทรัพยที่เปนองคประกอบของดัชนี SET50 ในแตละรอบทบทวน หลักทรัพยที่จะเปนองคประกอบของดัชนี SET50 ตองมี
คุณสมบัติดังตอไปนี้

3.1 เปนหลักทรัพยที่มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุด 200 ลําดับแรก โดย พิจารณาจากมูลคาหลักทรัพยตามราคา
ตลาดเฉลี่ยตอวันยอนหลัง 3 เดือน ทั้งนี้ ในกรณีของหลักทรัพยที่ไดรับการคัดเลือกตามเกณฑการเปลี่ยนแปลงรายชื่อหลักทรัพยระหวางรอบที่มีขอมูล
มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดไมถึง 3 เดือน จะพิจารณามูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดเฉลี่ยตอวันยอนหลังตั้งแตวันที่หลักทรัพยนั้นเขาจดทะเบียน
ซื้อขาย
3.2 เปนหลักทรัพยที่มีสัดสวนผูถือหลักทรัพยรายยอย (Free-ﬂoat) ไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนชําระแลว โดยพิจารณาขอมูลลาสุดตามรอบระยะ
เวลาในการทบทวน

3.3 เปนหลักทรัพยที่มีมูลคาการซื้อขายอยางสมํ่าเสมอตามสภาพปกติของตลาด โดยมูลคาซื้อขายของหลักทรัพยนั้นไมนอยกวารอยละ 50 ของมูลคา
ซื้อขายเฉลี่ยตอหลักทรัพยของหลักทรัพยประเภทหุนสามัญทั้งตลาดในเดือนเดียวกัน เปนเวลาไมต ◌ากวา 9 ใน 12 เดือน หรือไมนอยกวา 3 ใน 4
สําหรับหลักทรัพยที่เขาซื้อขายนอยกวา 12 เดือน แตมากกวา 6 เดือน ทั้งนี้ กรณีหลักทรัพยที่ไดรับการคัดเลือก ตามเกณฑการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
หลักทรัพยระหวางรอบมูลคาซื้อขายของหลักทรัพยนั้นตองผานเกณฑดังกลาวเปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 ใน 4 ของระยะเวลาที่หลักทรัพยเขาซื้อขาย

3.4 เปนหลักทรัพยที่มีจ านวนหุนซื้อขายไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนจดทะเบียนของหลักทรัพยนั้น ๆ ในเดือนที่มูลคาซื้อขายของหลักทรัพย
ผานเงื่อนไขตามขอ 3.3

3.5 หากมีจํานวนหลักทรัพยที่ผานเกณฑดังกลาวขางตนนอยกวา 105 หลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยฯ จะดําเนินการดังตอไปนี้
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3.5.1 ลดอัตราสวนของมูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอหลักทรัพยจากรอยละ 50 ลงครั้งละรอยละ 5
ทั้งนี้ การลดอัตราสวนของมูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอหลักทรัพยตองไมตํ่ากวารอยละ 20

3.5.2 ลดจํานวนเดือนที่หลักทรัพยตองผานเกณฑดานมูลคาการซื้อขายจาก 9 เดือน ลงครั้งละ 1 เดือน ทั้งนี้ ตองไมตํ่ากวา 6 เดือน ยกเวนหลักทรัพย
ที่ไดรับการคัดเลือกตามเกณฑ การเปลี่ยนแปลงรายชื่อหลักทรัพยระหวางรอบ

3.5.3 ลดอัตราสวนของจํานวนหุนที่มีการซื้อขายจากรอยละ 5 ลงครั้งละรอยละ 0.5 ทั้งนี้ ตองไมตํ่ากวารอยละ 1

อนึ่ง เพื่อใหไดหลักทรัพยครบตามจํานวนที่กําหนด ตลาดหลักทรัพยฯ อาจพิจารณาปรับลดอัตราสวนของมูลคาซื้อขายเฉลี่ยตอหลักทรัพย หรือ
อัตราสวนของจํานวนหุนที่มีการซื้อขายลงอีก ทั้งนี้ เปนไป ตามที่คณะทํางานดานดัชนีเห็นวาเหมาะสม หลักทรัพยที่ผานคุณสมบัติขางตน จะไดรับการ
จัดลําดับตามมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดเฉลี่ย โดยหลักทรัพยในลําดับที่ 1 - 50 จะเปนหลักทรัพยที่เปนองคประกอบของดัชนี SET50
หลักทรัพยสํารอง (Reserve List) ประกอบดวย
• หลักทรัพยอันดับที่ 51 - 55 เปนรายชื่อสํารองของหลักทรัพยที่เปนองคประกอบของดัชนี SET50

3.6 การทบทวนรายชื่อหลักทรัพยที่เปนองคประกอบของดัชนี SET50 จะดําเนินการทุกครึ่งป ในชวงเดือนมิถุนายน (สําหรับรายชื่อที่ใชในชวงครึ่งหลัง
ของป) โดยใชขอมูลตั้งแต 1 มิถุนายนปกอนหนา ถึง 31 พฤษภาคมของปที่ทําการคัดเลือก และชวงเดือนธันวาคม (สําหรับรายชื่อที่ใชในชวงครึ่งแรก
ของปถัดไป) โดยใชขอมูลตั้งแต 1 ธันวาคมปกอนหนา ถึง 30 พฤศจิกายน ของปที่ทําการคัดเลือก

4. การปรับฐานการคํานวณดัชนี
• เชนเดียวกันกับดัชนีราคา SET Index คือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยที่ใชในการคํานวณ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนของ
หลักทรัพยที่เปนผลมาจากเหตุการณตางๆ

• เมื่อมีการใชหลักทรัพยรายการใหมทุกๆ ครั้ง จะตองมีกาปรับฐานคํานวณเพื่อใหคาดัชนีมีความตอเนื่องอยูเสมอ ซึ่งเปนวิธีการเดียวกับที่ใชสําหรับ
การคํานวณ SET Index ในปจจุบัน โดยการปรับฐานดัชนีจะดําเนินการในทํานองเดียวกันกับกรณีที่มีหลักทรัพยถูกเพิกถอนและมีหลักทรัพยเขาใหม
ตามแตกรณี
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วิธีการคํานวณดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 TRI
การคํานวณผลตอบแทนทุกประเภทของการลงทุนในหลักทรัพยใหสะทอนออกมาในคาดัชนี ทั้งผลตอบแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา
หลักทรัพยที่ลงทุน (Capital gain/loss) สิทธิในการจองซื้อหุน (Rights) ซึ่งเปนสิทธิที่ใหแกผูถือหุนเดิมในการซื้อหุนเพิ่มทุน ซึ่งมักจะใหสิทธิซื้อในราคา
ที่ตํ่ากวาราคาตลาด ณ ขณะนั้น และเงินปนผล (Dividends) ซึ่งเปนสวนแบงของกําไรที่จายใหกับผูถือหุน โดยมีสมมติฐานเพิ่มเติมวาเงินปนผลที่ไดรับ
นี้จะถูกนําไปลงทุนในหลักทรัพยดวย (Reinvest)
TRIt = TRIt-1* (1+Daily Total Returnt)
โดยที่
TRIt = ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 ณ วันปจจุบัน
TRIt-1 = ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 ณ วันกอนหนา
Daily Total Returnt = ผลตอบแทนรวมของดัชนี ณ วันปจจุบัน

SET50 TRI

วันฐาน

2 มกราคม 2545

คาดัชนี ณ วันฐาน

1,000 จุด

แหลงที่มาของขอมูลดัชนี ราคา SET50 TRI : www.set.or.th หรือ www.setsmart.com

สูตรการคํานวณ Daily Total Return ณ วันที่คานวณ สาหรับดัชนีผลตอบแทนรวมที่คานวณโดยถวงนาหนักดวยมูลคาตามราคาตลาด (Market
Capitalization Weighted Index) ซึ่งใชคานวณดัชนีในกลุม SET Index Series และ mai Index Series
Daily total Returnt = ((Index Valuet + (Total Dividend Paymentt / BMVt)) / Index Valuet-1)- 1
โดยที่
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Index Valuet = คาของดัชนีราคา ณ วันที่คานวณ
Index Valuet-1 = คาของดัชนีราคา ณ วันทาการกอนหนา
Total Dividend Paymentt = มูลคาเงินปนผลของหลักทรัพยทั้งหมดในดัชนี ณ วันที่คานวณ
BMVt = มูลคาตามราคาตลาดของหลักทรัพยทั้งหมดที่เปนองคประกอบของดัชนี ณ วันฐาน ที่ใชในการคานวณดัชนีราคา ณ วันที่คานวณ
3. ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินทุนโครงการ
จํานวนเงินทุนโครงการเริ่มตน : 1,000,000,000.00 บาท
นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : ไมมี
ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนมากกวาจํานวนเงินทุน : ไมมี
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท
จํานวนหนวยลงทุนเริ่มตน : 100,000,000.0000 หนวย
ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก
รายละเอียดเพิ่มเติม : 4. การบริหารจัดการกองทุน
นโยบายการกูยืม :
บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด ทั้งนี้จะทําเพื่อการบริหารสภาพคลองของกองทุนรวมเทานั้น
การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ไมลงทุน
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน
กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management/index tracking)
ดํารงคาความผันผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (tracking error : “TE” % ตอป) : 1.00
กลยุทธการลงทุนของกองทุน (Investment Strategy) :
รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธการลงทุนของกองทุน :
ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน
5. การแบงชนิดหนวยลงทุน (class of unit) : ไมมี
6. การจายเงินปนผล
นโยบายการจายเงินปนผล : ไมจาย
หลักเกณฑการจายเงินปนผล :
ไมมี
กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :
ไมมี
7. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน
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มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : 1.00 บาท
จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติม :

วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูถือหนวยลงทุน
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 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และ / หรือ
ระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนไมเกินกวา 30 วัน

หลักเกณฑและเงื่อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยอัตรา Liquidity
Fee ที่เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนที่จะเรียก
เก็บคาธรรมเนียมนี้ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
ขอสงวนสิทธิ์
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริงไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกินอัตราสูงสุดที่กําหนดไวใน
โครงการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนที่จะเรียกเก็บคา
ธรรมเนียมนี้ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมตํ่ากวามูลคาการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก และ/หรือ ไมเกินกวาระยะเวลาถือครองที่
กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมและเว็บไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัท
จัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑและ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกตางกันตามระยะเวลาการถือครอง
หนวยลงทุน และ/หรือมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกได
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี)มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั้น
การพิจารณาใชเครื่องมือ
• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Liquidity fee ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
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• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดย
พิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
1) ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) เชน bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขาย
ทรัพยสินตนทุนและคาใชจายในการรักษาสัดสวนการลงทุน และ/หรือ ตนทุนและคาใชจายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder
fund หรือ fund of funds) รวมถึงตนทุนและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน
2) ตนทุนและคาใชจายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลองรองรับธุรกรรมขนาดใหญ (ถามี) และ/หรือ ตนทุนในการปรับใชตราสารอนุพันธ
เพื่อปองกันความเสี่ยง
3) ระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนที่สอดคลองกับ
นโยบายการถือครองหลักทรัพย
4) สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง
5) พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน
6) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่
สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
• ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการ
คํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถามี) หรือการเพิ่มคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอน
ตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถามี) และสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพ
คลองอื่นได
• ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน อยางไรก็ตามการใชเครื่องมือนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผล
ตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด

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 ที่
เปน Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลทุนเปนสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
1. ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) เชน bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขาย
ทรัพยสินตนทุนและคาใชจายในการรักษาสัดสวนการลงทุน และ/หรือ ตนทุนและคาใชจายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder
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fund หรือ fund of funds) รวมถึงตนทุนและ/หรือคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน
2. ตนทุนและคาใชจายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลองรองรับธุรกรรมขนาดใหญ (ถามี) และ/หรือ ตนทุนในการปรับใชตราสารอนุพันธ
เพื่อปองกันความเสี่ยง
3. ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่
สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ไดแก
1. สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง
2. พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน
3. ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่
สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช Swing Pricing พรอมกับ Anti-dilution levies – ADL แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ์
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี)มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา swing factor ที่เรียกเก็บจริง ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกินอัตราสูงสุดที่กําหนดไวใน
โครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่มีการใชเครื่องมือ swing
pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ swing
pricing ในวันทําการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการ
ใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถเรียกเก็บ
เงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ซึ่งเปนไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใชเครื่องมือ
• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Swing Pricing ที่แตกตางกันในแตละวันทําการ ที่มีการใชเครื่องมือนี้
• ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของ
กองทุนเทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเกินกวา swing threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวย
ลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
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1.3 คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสิน ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)
- กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน

หลักเกณฑและเงื่อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยูภายใตกฎ
ระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่น ทั้งนี้ การ
กําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก
1) ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) เชน bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขาย
ทรัพยสินตนทุนและคาใชจายในการรักษาสัดสวนการลงทุน และ/หรือ ตนทุนและคาใชจายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder
fund หรือ fund of funds) รวมถึงตนทุนและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน
2) ตนทุนและคาใชจายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลองรองรับธุรกรรมขนาดใหญ (ถามี) และ/หรือ ตนทุนในการปรับใชตราสารอนุพันธ
เพื่อปองกันความเสี่ยง
3) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่
สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงปจจัย
ที่เกี่ยวของที่เกี่ยวของ ไดแก
1) สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง
2) พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน
3) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่
สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช ADLs พรอมกับ Swing Pricing แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ์
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี) มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่มีการใชเครื่องมือ ADLs และ
บริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น
ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวัน
ทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุน
ที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ซึ่งเปนไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
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• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืน
หนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก เพียงฝงใดฝงหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกําหนดไว รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันได และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอกําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทํารายการซื้อหนวย
ลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกําหนดได
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บจริง ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกินอัตราสูงสุดที่กําหนดไวในโครงการ
โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใชเครื่องมือ
• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใชการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบ
กับ มูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเกินกวา ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน
คํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน
(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 อยางไรก็ตามการใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบ
ทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยที่ยังคงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด

2. การกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (notice period)
- กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยลงทุนมูลคาขั้นตํ่า ตั้งแตรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน จะตองแจงบริษัทจัดการลวงหนา
เปนเวลาสูงสุดไมเกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑและเงื่อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที่ผูถือหนวยลงทุนตองแจงลวงหนากอนการไถถอนหนวยลงทุน (Notice period) ไดตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ แตไมเกิน Notice period สูงสุดที่กําหนดไวในโครงการ รวมถึงแจงมูลคาการไถถอนหนวยลงทุนที่เรียกเก็บจริงไดตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ แตไมตํ่ากวามูลคาขั้นตํ่าที่กําหนดไวในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซดของบริษัท
จัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช Notice period รวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่น ไดแก Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs,
Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพคลอง และ/หรือตลอดจนสภาวะ
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ตลาดของทรัพยสินที่ลงทุนในขณะนั้น วาการใช Notice period เพียงเครื่องมือเดียวอาจไมเพียงพอในการแกไขปญหาสภาพคลองของกองทุน ซึ่งอาจ
ตองใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลอง อันไดแก Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณที่เห็นวาตองชดเชยตนทุน
ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขายในปริมาณที่มากหรือราคาที่ไมเหมาะสม และหรืออาจตองใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลอง อันไดแก
Redemption Gate ในกรณีที่ไดรับชําระคาขายหลักทรัพยไมทันหรือไมเพียงพอตอการไถถอน เพื่อเปนการชะลอการไถถอนหนวยลงทุน และหรือ
อาจตองใชรวมกับเครื่องมือ Side pocket เมื่อตราสารผิดนัดชําระหนี้ หรือไมสามารถจําหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล หรืออาจตองใชรวมกับ
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลอง อันไดแก Suspension of Dealings เมื่อมีการกระทบตอสภาพคลองโดยรวมของกองทุน และการใช
Suspension of Dealings จะเปนประโยชนตอกองทุนและผูหนวยลงทุนที่ยังคงอยูในกองทุนเปนสําคัญ

ขอสงวนสิทธิ์
• ในกรณีที่มีการใช Notice period และมีเหตุที่ทําใหตองใชเครื่องมืออื่นดวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคําสั่งที่ไดจาก Notice period
นั้นเชนเดียวกับคําสั่งที่ไดตามปกติในวันที่ทํารายการดวย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Notice period รวมกับเครื่องมืออื่น ไดแก Liquidity
Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที่ผูถือหนวยลงทุนตองแจงลวงหนากอนการไถถอนหนวยลงทุน (Notice period) รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงมูลคาการไถถอนหนวยลงทุนไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกิน Notice period สูงสุดที่กําหนดไวในโครงการและไมตํ่ากวา
มูลคาขั้นตํ่าที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมและเว็บไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชอง
ทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี)มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ Notice period ในวันทําการนั้น

การพิจารณาใชเครื่องมือ
• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Notice period ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
1) สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง
2) พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน
3) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่
สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

2.2 เพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate)
- กองทุนรวมทั่วไป
เพดาน Redemption Gate ขั้นตํ่า ไมตํ่ากวารอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไมเกิน 7 วันทําการ ในแตละ 30 วัน

หลักเกณฑและเงื่อนไข
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• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไมตํ่ากวารอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธี
ที่บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไมเกิน 7 วันทําการ ในแตละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการ
กําหนด
• ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold ในกรณีดังกลาว Redemption Gate จะใชเฉพาะวันทํา
การซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเทากับหรือมากกวา Gate
threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่ มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวก มูลคา
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก
(switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดสวน (pro-rata basis) ของคําสั่งรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแตละครั้งแตกตางกันได แต Redemption Gate จะไมตํ่ากวา
Redemption Gate ขั้นตํ่า และ gate period จะไมมากกวาระดับเพดานที่ระบุไวในโครงการ
• คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสวนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนถัดไป รวมกับคําสั่ง
รับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหมตามสัดสวน (pro-rata basis) โดยไมมีการจัดลําดับกอน-หลังของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ ผูถือ
หนวยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสวนที่เหลือได ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไมเกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ วันทําการรับซื้อคืน
หนวยลงทุน ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่กองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา
Redemption Gate ที่ประกาศใช
• บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบเมื่อมีการใช Redemption gate โดยไมชักชา
• ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ์
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมตํ่ากวา
Redemption Gate ขั้นตํ่าที่ระบุในโครงการ และไมเกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่
บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใช
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการทํา Redemption Gate ไดแก การยกเลิก Redemption Gate กอน
ระยะเวลาที่กําหนด การใชเครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือรวมกับ Redemption Gate เปนตน (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถ
ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนในสวนที่เหลือได บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดที่คางอยูในรายการ และแจงผูถือหนวย
ลงทุนที่ถูกยกเลิกคําสั่งโดยไมชักชา
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี) มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั้น

การพิจารณาใชเครื่องมือ
• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Redemption Gate ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
หน้า 14 / 19

กองทุนเปดธนชาต SET50 เพือการเลียงชีพ
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณไมปกติ หรือประเมินวาสถานการณอาจจะไมปกติ โดยบริษัทจัดการ
อาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold ได โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
1. ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพยสิน
2. สภาพคลองของตลาดทรัพยสินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคลองของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินวาสภาพคลองของกองทุนจะไมสอดคลองกับ
ปริมาณการไถถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถถอนผิดปกติ เนื่องจากมีการไถถอนมากกวา Redemption Gate ที่กําหนดไว
3. ปจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่
สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

3 การดําเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหาขาดสภาพคลองหรือไม
สามารถจําหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย
และกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน

4 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขาย หรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลว หรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดเฉพาะ
ในกรณีที่กําหนดไวในโครงการ ซึ่งตองไมเกินกวากรณีดังตอไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้โดยไดรับความเห็นชอบของผูดูแลผล
ประโยชนแลว ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 1 วันทําการ เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล
(ข) ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
(3) กองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ และมีเหตุการณดังตอไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอกองทุนรวมอยางมีนัย
สําคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพยที่ซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพยแหงนั้นเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณที่ทําใหไมสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทําใหไมสามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตาง
ประเทศไดตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูเหนือการควบคุมของ
บริษัทจัดการกองทุนรวม และผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบดวยแลว
(4) เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน แกผูลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏ
ขอเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวา ผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
1) การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไมวาจะเปนกฎหมายไทย
หรือกฎหมายตางประเทศ
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2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
3) การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสิน โดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสําคัญ
(5) อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่
บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวย
การดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคา
หลักทรัพยและการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ

5 เมื่อปรากฏเหตุตามขอ 4 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงคจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวย
ลงทุน ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยพลัน และหากเปนเหตุ
ตามขอ 4 (1) (2) (3) หรือ (5) ใหเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนดวย
วิธีการใด ๆ โดยพลันดวย
(2) รายงานการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนพรอมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการ
ดําเนินการของกองทุนรวมเปดนั้นใหสํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตามขอ 4 (1) (2) (3) และ
(5) เกิน 1 วันทําการ ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี้กอนการเปดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
(ก) รายงานการเปดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปด ณ วันทําการสุดทายกอนวันรายงานนั้น
ใหสํานักงานทราบภายในวันทําการกอนวันเปดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
(ข) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเปดขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือ
หนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการเปดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนดวยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที่บริษัทจัดการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลว
หรือหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขาย
หนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนก็ได

6 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลวหรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุน ในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการ แกไขราคา
ยอนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางค ขึ้นไปและคิด
เปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตอง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหนวยลงทุน หยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่ง
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ใชในการ
ซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และแจงใหผูที่ไดมีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทราบโดยพลัน
8. คาธรรมเนียมและคาใชจาย
8.1 คาธรรมเนียมรวม
ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 3.676 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม : 8.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 2.140 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.064 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
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ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.134 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
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
15.4.1 คาธรรมเนียมการจัดการรายป คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป จะคํานวณโดยใช
มูลคาทรัพยสินทั้งหมดของกองทุน หักดวย มูลคาหนี้สินทั้งหมดของกองทุน ณ วันที่คํานวณ ทั้งนี้ มูลคาหนี้สินทั้งหมดไมรวม คาธรรมเนียมการ
จัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน คาธรรมเนียมนายทะเบียน ที่ยังไมไดมีการคํานวณและ/หรือยังไมไดมีการบันทึกเปนหนี้สินจนถึงวันที่
คํานวณ
15.4.2 การคํานวณคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ จะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี)
15.4.3 การคํานวณคาธรรมเนียมและคาใชจายตามขอ 15.2.1 15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเปนรายวัน และเรียกเก็บจากกองทุนเปนราย
เดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ้นเดือน
15.4.4 คาใชจายในการดําเนินงานที่เรียกเก็บตามขอ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที่จายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายทั้ง
จํานวนหรือทยอยตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนเฉลี่ยเทากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะไดรับประโยชนจากคาใชจายนั้น
15.5.5 ทั้งนี้ การตัดคาใชจายดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
8.5 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมและคาใชจายตามขอ 15.2 และ 15.3 โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะ
ดําเนินการดังตอไปนี้
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15.5.1 กรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงคจะลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามที่ไดระบุไวในโครงการและไดดําเนินการดังกลาวแลว ใหบริษัท
จัดการเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบอยางทั่วถึงภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่มีการลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว ทั้งนี้ การ
เปดเผยขอมูลตองกระทําโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางทั่วถึง เชน เผยแพรขอมูลไวบนเว็บ
ไซตของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
(ถามี) เปนตน

การลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใหแตกตางไปจากโครงการ ใหถือวาสํานักงานใหความเห็นชอบการแกไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกลาวเมื่อ
บริษัทจัดการไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว

15.5.2 กรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงคจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไวในโครงการ บริษัทจัดการตองคํานึงถึง
ความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ และตองเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยาง
ทั่วถึงดวยวิธีการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางทั่วถึง โดยอยางนอยตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลไวบน
เว็บไซตของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
(ถามี) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

(1) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นไมเกินกวาอัตราขั้นสูงของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามที่ระบุไวในโครงการ
ใหบริษัทจัดการเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้น

(2) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตราขั้นสูงของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามที่ระบุไวอยางชัดเจนใน
โครงการแลววาบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกลาวได ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ปนับแตวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค
จะขึ้นคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑดังนี้

(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นไมเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกลาว ใหบริษัทจัดการกองทุนรวม
เปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วันกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่เพิ่มขึ้นดังกลาว

(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกลาว บริษัทจัดการกองทุนรวมตองได
รับมติพิเศษ

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 :
คํานวณภายใน :
และประกาศภายใน :
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รายละเอียดเพิ่มเติม : ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนและหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยวาดวยเรื่องการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนหรือ
ราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง
ในกรณีที่ไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน เนื่องจากมีเหตุจําเปนและสมควรที่อยูนอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุดังกลาวสง
ผลใหบริษัทจัดการไมไดรับขอมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุน หรือไมสามารถคํานวณหรือประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน
ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน หนวยลงทุนได บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทางปฏิบัติใหผูถือหนวยลงทุนทราบผาน
ชองทาง ที่เขาถึงไดงายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได
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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 และดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
ตามวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) จัดการกองทุนใหเปนไปตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับ
บริษัทจัดการอยางเครงครัด
(3) แยกทรัพยสินของกองทุนไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัทจัดการ รวมทั้งจัดใหไดมาซึ่งผลประโยชนที่ไดจากการนําทรัพยสินของ
กองทุนไปลงทุน และนําทรัพยสินและผลประโยชนดังกลาวของกองทุนฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน
(4) เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอยูเทาที่จําเปน ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุน (ถามี)
(5) ดําเนินการทวงถาม ฟองรองและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื่นใดแทนกองทุน กับผูออกหลักทรัพยที่กองทุนลงทุนหรือมีไว เพื่อใหไดรับ
การชําระหนี้หรือไดมาซึ่งสิทธิในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนพึงจะไดจากการลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยดังกลาว
(6) รับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนและขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามจํานวนทั้งหมดที่มีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ยกเวนกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุน การหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนการชั่วคราว หรือ
การปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในขอ “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” และกรณีการไมขายหรือไมรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุ
ในขอ “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน”
(7) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวหรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื้อขายหนวย
ลงทุน
(8) เลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุใน
ขอ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน”
(9) สั่งจายคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ตามอัตราที่ระบุในขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
และกองทุน”
(10) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที่ระบุในขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
และกองทุน”
(11) เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามขอ “วิธีการแกไขโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ”
(12) ชี้แจงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ชี้แจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูที่สนใจจะลงทุนทราบใน
กรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณที่มีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือตอการตัดสินใจในการลงทุน
หรือตอการเปลี่ยนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ
(13) ยกเลิกกองทุนตามที่กําหนดในขอ “การเลิกกองทุนรวม”
(14) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน และตามหลักเกณฑและ
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วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) 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 เดือน ตามรอบปบัญชีของกองทุน โดยไมจัดทํารายงานรอบระยะเวลา 6
เดือนหลัง บริษัทจะนําสงรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุนภายใน 3 เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชี เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไขเปนอยางอื่น
(17) จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกวันทําการนั้น
(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกสิ้นวันทําการนั้น
(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยที่มีมูลคาเกินอัตราสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดหลักทรัพยมาเพิ่มเติม พรอมทั้งวันที่หลักทรัพยมีมูลคาเกินอัตราที่กําหนดพรอมสาเหตุ และ
สงใหผูดูแลผลประโยชนทราบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่หลักทรัพยและ/ หรือทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราที่กําหนด
(20) แจงการแกไขเพิ่มเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนแลว กรณีอื่นนอกจากการจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทุน และการแกไขเพิ่มเติมจํานวนและ
มูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ไดแกไข
เพิ่มเติมนั้น
(21) จัดทําหนังสือชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปบัญชี และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชี รวมทั้งจัดสงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน จัดสงหนังสือชี้
ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญพรอมกับใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูสนใจลงทุน และจัดใหมีหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไวที่ทําการทุกแหง
ของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน เพื่อประโยชน
ในการแจกจายแกผูสนใจลงทุนไดตลอดเวลาที่เสนอขายหนวยลงทุน เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไขเปนอยางอื่น
(22) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของผูดูแลผล
ประโยชนของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุน และแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเงื่อนไขในการ
เปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนที่กําหนดในขอ “เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน” ทั้งนี้โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.กอน
(23) แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนและจัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
(24) จัดใหมีผูสอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม โดยถือตามขอกําหนดแหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
การใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย
(25) แตงตั้งผูชําระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(26) แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(27) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหถึงซึ่งวัตถุประสงคของโครงการ และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
(28) ปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดใหเปนหนาที่ของ
บริษัทจัดการ ทั้งในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด
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
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2. ผูดูแลผลประโยชน
ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ที่อยู :
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2296-4763-90
หรือผูดูแลผลประโยชนรายใหมที่มีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่กําหนดในโครงการ
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน รับเงินตาง ๆ ที่กองทุนจะพึงไดรับจากการจัดตั้งและดําเนินงานของกองทุน เชน เงิน
ซื้อหนวยลงทุน และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย เงินไดจากการจําหนายหรือเวนคืนหลักทรัพยและเงินอื่นใดของกองทุนและนําเขาไวในบัญชีเงิน
ฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพยสินของกองทุน ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(3) จัดใหมีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จําหนาย สงมอบและโอนหลักทรัพยตาง ๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทุนตลอดจนรับชําระหรือชําระ
ราคาคาหลักทรัพยดังกลาว ทั้งนี้ใหเปนไปตามคําสั่งของบริษัทจัดการ เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกตองและครบถวนแลว
(4) จายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเปนคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(5) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนตามราคาที่เปนธรรมในกรณีที่วิธีการคํานวณ
มูลคาทรัพยสินตามปกติทําใหมูลคาทรัพยสินไมเหมาะสมกับสภาวการณในขณะคํานวณมูลคา หรือกรณีที่เปนทรัพยสินอื่นนอกจากที่
กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ 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 ที่เกิด
ขึ้นจากความผิดพลาดในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัท
จัดการไดคํานวณไวและผูดูแลผลประโยชนไดรับรองความถูกตองแลว
(9) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย การรับดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงมูลคา
หลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลตอการถือครองหลักทรัพยของกองทุน โดยทันทีที่ผูดูแลผลประโยชนไดรับขาวเปนลายลักษณ
อักษร
(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังตอไปนี้ และสงแกบริษัทจัดการ
(ก) รายงานเปนลายลักษณอักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจําหนาย หลักทรัพย ดอกเบี้ย และ
อื่น ๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนที่รับฝากไว
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน
และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน
(11) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนและขอผูกพันระหวางผูถือหนวย
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ลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด
(12) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามมาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติ ดังกลาวโดยเครงครัด หากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามให
แจงบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนหรือไมปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา 125 ผูดูแลผลประโยชนจะทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวโดยละเอียด และสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน
นับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูถึงเหตุการณ ดังกลาว
(13) ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไวโดยเครงครัด
(14) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบเปนหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพยที่จะตองปดโอน หรือกําลังอยูในระหวางทําการปดโอนใน
ชื่อของกองทุน เพื่อประโยชนในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย การรับดอกเบี้ยและอื่น ๆ
(15) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท
จัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาใชจายในการฟองรอง
บังคับคดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุน
(16) ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแก ผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืน
หนวยลงทุนของกองทุน กรณีไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว 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 (ถามี)
(20) รับรองความถูกตองในการคํานวณจํานวนหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหนวยลงทุนแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนเงินที่บริษัท
จัดการโอนเขาบัญชีของกองทุน และจํานวนหนวยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของผูถือหนวยลงทุนในแตละวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน
ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(21) ชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการแกผูขายคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชน
หรือทรัพยสินอื่น ๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(22) รับเงินคาซื้อหนวยลงทุนของผูลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเขาบัญชีของกองทุน
(23) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ของผูดูแลผล
ประโยชน
(24) ดําเนินการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(25) ดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการขออนุญาตนําเงินตราเขาออกนอกประเทศตามคําสั่งของบริษัทจัดการ โดยจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอบังคับวาดวยการปริวรรตเงินตรา
(26) นําสงภาษีที่เกี่ยวของเนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ (ถามี)
(27) จัดใหมีผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศหรือศูนยรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศ (ถามี) สําหรับประเทศที่กองทุนนําทรัพยสินไป
ลงทุน เพื่อทําหนาที่เก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ โดยผูดูแลผลประโยชนมีหนาที่คัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติของผูรับฝาก
ทรัพยสินในตางประเทศวาถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด มีฐานะมั่นคงและมีศักยภาพในการดําเนินการเปนผูรับฝากทรัพยสินในตาง
ประเทศของกองทุน โดยผูดูแลผลประโยชนจะตองรับผิดชอบการปฏิบัติหนาที่ของผูรับฝากทรัพยสินนั้น
(28) รับรองผลการนับมติในการแกไขเพิ่มเติมโครงการของผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ
55 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ โดยบริษัทจัดการมีหนาที่สงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการ
นับมติใหแกผูดูแลผลประโยชน
ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม และตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนาที่ดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู
ดูแลผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีหนาที่ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรายใหม สามารถปฏิบัติหนาที่ตอไป
ได ซึ่งการดําเนินการดังกลาวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกตอง และครบถวนของสิ่งที่สงมอบใหผูดูแลผลประโยชน
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กองทุนเปดธนชาต SET50 เพือการเลียงชีพ
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) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่ง มีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวให
อีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชน ไมปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดตกลงไวผูดูแลผลประโยชนหรือบริษัทจัดการ
อาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลใหบริษัทจัดการและผูดูแล
ผลประโยชนไมสามารถตกลงที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับประกาศ คําสั่งระเบียบและขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลใหเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาวตอไป ผู
ดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไม
นอยกวา 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมาก ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมดของกองทุน เรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
(5) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวย
คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนแกไขคุณสมบัติใหถูกตอง
ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการทราบเหตุดังกลาว และแจงการแกไขดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต. ทราบภายใน 3 วัน
ทําการนับแตวันที่แกไขเสร็จสิ้น
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดแกไขคุณสมบัติใหถูกตองภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผล
ประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต . ภายใน 15 วันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว และเมื่อไดรับอนุญาตแลว บริษัทจัดการ
จะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทนโดยพลัน
(6) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนหรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของไปเปดเผย หรือใชในทางที่กอหรืออาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน หรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผล
ประโยชนได โดยบอกกลาวใหผูดูแลผลประโยชนทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน
อนึ่ง ถาการเปนผูดูแลผลประโยชนสิ้นสุดลง ใหผูดูแลผลประโยชนจัดการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุน
ใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหม หรือตามคําสั่งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื่นใดที่
จําเปน เพื่อใหการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดเปนไปโดยเรียบรอยโดยฉับพลัน เพื่อสามารถทํางานไดอยางตอ
เนื่อง
ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวม หรือผูถือหนวยลงทุนที่ไมเขาขอยกเวนใหกระทําได
หากเปนกรณีที่มีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได
สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :
ทรัพยสินของกองทุนจะเก็บแยกจากทรัพยสินอื่น ณ สํานักงานของผูดูแลผลประโยชน คือ
ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
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ที่อยู : 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2296-4763-90
และ/หรือที่บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแหงประเทศไทย และ/หรือศูนยรับฝากหลักทรัพยตาง
ประเทศอื่นใด และ/หรือผูรับฝากทรัพยสินหรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพยสินของผูดูแลผลประโยชน และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต ที่บริษัทจัดการและ/หรือผูดูแลผลประโยชนแตงตั้งขึ้นเพื่อเก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ
3. นายทะเบียนหนวยลงทุน
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนธนชาต จํากัด
ที่อยู :
หอง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5802
4. ผูจัดจําหนาย
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
5. ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker)
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
6. ผูลงทุนรายใหญ (Participating Dealer) : 7. ที่ปรึกษาการลงทุน
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ :
8. ที่ปรึกษากองทุน
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
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หมายเหตุ :
9. ผูประกัน
ประเภทของผูประกัน :
ชื่อ :
ที่อยู :
ประเภทและการประกอบธุรกิจของผูประกัน :
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของผูประกัน :
สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ :
ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
รายละเอียดเกี่ยวกับการประกัน
เงื่อนไขการรับประกัน :
จํานวนเงินทุนประกัน :
จํานวนผลตอบแทนที่ประกัน :
ระยะเวลาการประกัน :
วันครบกําหนดระยะเวลาการประกันแตละงวด :
วันที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับชําระเงินลงทุน (และผลตอบแทน) :
ผลของการขายคืนหนวยลงทุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการประกัน :
ผลของการขายคืนหรือไถถอนหนวยลงทุนเมื่อครบกําหนดระยะเวลาประกัน ในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนสุทธิสูงกวามูลคา ที่ประกัน :
การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใดอันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน จะตองไดรับมติของผูถือหนวยลง ทุน :
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูประกัน :
10. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) : 11. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน : 12. Prime Broker
ชื่อ :
ที่อยู :
13. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน
สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :
ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนแกบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอ "วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน"
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สิทธิในการรับเงินปนผล :
ไมมี
สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :
1. กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถโอนหรือจํานําหนวยลงทุนได ดังนั้นนายทะเบียนจะไมรับจดทะเบียนการโอนหรือ
จํานําหนวยลงทุนของกองทุน
2. หนวยลงทุนของกองทุนรวมไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได ตามที่กฎหมายกําหนด
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
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ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว
5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1 - 4
ดังนั้น บริษัทจัดการจะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน หากการโอนนั้นเปนการโอนหรือจําหนายใหกับหรือเพื่อประโยชนกับผูลงทุนที่
มีลักษณะดังกลาวขางตน
ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :
1. กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถโอนหรือจํานําหนวยลงทุนได ดังนั้นนายทะเบียนจะไมรับจดทะเบียนการโอนหรือ
จํานําหนวยลงทุนของกองทุน
2. หนวยลงทุนของกองทุนรวมไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได ตามที่กฎหมายกําหนด
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 โดยบริษัทจัดการจะทําการ แกไขเพิ่มเติมโครงการ
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ทั้งนี้ เปนไปตามขอ “วิธีการแกไขโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ”
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.เห็น
ชอบเปนผูชําระบัญชีโดยจะไดดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุในขอ “การชําระบัญชีกองทุนบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”
สิทธิประโยชนอื่นๆ :
1. สิทธิประโยชนดานภาษีของผูถือหนวยลงทุน สิทธิและหนาที่เกี่ยวกับภาษีของผูลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะเปนไปตามกฎ
กระทรวง กฎหมาย ประกาศอธิบดี กรมสรรพากร และที่แกไขเพิ่มเติม (ถามี) ดังตอไปนี้
ซึ่งผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดไดจากคูมือภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ.
2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวย การยกเวนรัษฎากร ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 90) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับ
เงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 12
มีนาคม พ.ศ. 2544
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 91) เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขสําหรับกรณีผูถือหนวยลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพไดรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ลงวันที่ 15
มีนาคม พ.ศ. 2544
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 93) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับ
เงินไดเทาที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 19
มิถุนายน พ.ศ. 2544 กฎหมายภาษีอากรอื่นใดที่เกี่ยวของที่จะมีขึ้นในอนาคต
2. หนาที่และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน การลงทุนในกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี
เมื่อผูถือหนวยลงทุนไดดําเนินการตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกําหนดไวครบถวนแลว ดังนั้นผูถือหนวยลงทุนจึงมีหนาที่ดังตอไปนี้
2.1 ศึกษาคูมือภาษีอากร และหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนใหชัดเจนกอนตัดสินใจลงทุน
2.2 ตรวจสอบการลงทุนในกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพของตนเองใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
2.3 แสดงขอมูลการลงทุนตอกรมสรรพากร และดําเนินการเสียภาษีในกรณีที่มีการขายคืนหน◌วยลงทุน หรือมีกาลงทุนไมเปนไปตาม
เงื่อนไขในการไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีที่กําหนดไวในกฎหมายภาษีอากร
รายละเอียดเพิ่มเติม :
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ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนที่ยังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไมครบ
การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวย
ลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกําหนดในขอผูกพันซึ่งลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวม
โดยชอบ
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทน และคืนเงินทุนไดไมเกินไปกวาสวนของทุนของกองทุน
รวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิในการไดรับประโยชนตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถือหนวยลงทุน
แตละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนดของหนวยลงทุนชนิดนั้น ๆ ดวย
14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :
(1) นายทะเบียนหนวยลงทุน จะดําเนินการบันทึกชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ซึ่งในกรณีผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คน
ขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในใบ“คําขอใชบริการกองทุนรวม” เปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนหรือผูรับ
เงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน
(2) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ไดรับคําสั่งซื้อพรอมเอกสารประกอบที่สมบูรณครบถวน
และไดรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูสั่งซื้อเรียบรอย นายทะเบียนหนวยลงทุน จะออก “สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน” ใหแกผู
สั่งซื้อหนวยลงทุนภายในวันทําการซื้อหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ไดทํารายการ
ซื้อหนวยลงทุนนั้น โดยผูสั่งซื้อหนวยลงทุนมีหนาที่มารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนดวยตนเอง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนใหดําเนินการเปนอยางอื่นได
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุน อาจมอบหมายใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้งเปนผูดําเนินการดัง
กลาวตามวรรคหนึ่ง หรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเปนผูดําเนินการดังกลาวในนามบริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
(3) การสั่งซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อจะสมบูรณตอเมื่อคําสั่งซื้อถูกตองครบถวน และบริษัทจัดการไดรับเงินคาซื้อหนวยลงทุนและบริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนไดทํารายการเพื่อจัดสรรหนวยลงทุนใหผูสั่งซื้อแลว โดยสิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียน
หนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อขาย สับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น
(4) เมื่อผูถือหนวยลงทุนซื้อและหรือขายคืน และหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแตละครั้ง และบริษัทจัดการไดทํารายการดังกลาวสมบูรณแลว
ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ที่จะตองนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนไปบันทึกรายการใหขอมูลเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยสามารถทําได
ตั้งแตวันทําการถัดจากวันทําการที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ทํารายการนั้น ๆ สมบูรณแลว
(ในเวลาทําการ ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ) เวน
แตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนใหดําเนินการเปนอยางอื่นได
(5) หากเกิดกรณีที่ขอมูลในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและขอมูลในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามขอมูลของนายทะเบียนหนวยลงทุน
ไมตรงกัน บริษัทจัดการและนายทะเบียนจะถือวาขอมูลและยอดคงเหลือของหนวยลงทุนของกองทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
ตามขอมูลของนายทะเบียนหนวยลงทุน เปนขอมูลทางทะเบียนของผูถือหนวยลงทุนที่ถูกตองและเปนปจจุบัน

(6) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน เฉพาะในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นสมควรหรืออนุญาตให
ดําเนินการได เทานั้น
(7) หากปรากฏขอผิดพลาดในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน และ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการ
ทักทวงขอผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและ/ หรือรายงานการถือหนวยลงทุน
เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี
(1) บริษัทจัดการจะจัดทําและนําสงเอกสารหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ใหแกผูซื้อหนวยลงทุนทุกสิ้นปปฏิทินที่มีการซื้อขายหนวย ลงทุนเพื่อใหผูซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
นําหนังสือรับรองนี้แนบเปนหลักฐานพรอมกับการยื่นแบบภาษีเงินไดตามที่กฎหมายกําหนด
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(2) บริษัทจัดการจะจัดทําและนําสงหนังสือรับรองการโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น เพื่อใหผูถือหนวย
ลงทุนแนบพรอมหนังสือรับรองการซื้อหนวย ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ในการขอสิทธิประโยชนทางภาษี
เงื่อนไขอื่น ๆ
หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
(1) นายทะเบียนหนวยลงทุน จะดําเนินการบันทึกชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ซึ่งในกรณีผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คน
ขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในใบ“คําขอใชบริการกองทุนเปด” เปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนหรือผูรับ
เงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน
(2) ในกรณีที่หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนเปน “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน” นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก “หนังสือรับรอง
สิทธิในหนวยลงทุน” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหนวยลงทุน เพื่อเปนการยืนยันจํานวนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน และจะจัดสงหนังสือรับรอง
สิทธิในหนวยลงทุน พรอมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถามี) แกผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนโดยทางไปรษณียหรือใหผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนผูมอบให ภายใน 15 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุน ที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนที่
นายทะเบียนหนวยลงทุนไดสงใหผูถือหนวยลงทุนฉบับลาสุดเปนรายการที่เปนปจจุบันและถูกตอง

(3) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน เฉพาะในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนรองขอใหบริษัทจัดการ
ออกใบหนวยลงทุน เพื่อนําไปใชเปนหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่น ๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหนวยลงทุน
ทุกกรณีจะกระทําเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร เทานั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
(ก) ผูถือหนวยลงทุนกรอกคําขอใหออกใบหนวยลงทุน ซึ่งขอรับไดจากนายทะเบียนหนวยลงทุน
(ข) ผูถือหนวยลงทุนยื่นคําขอใหออกใบหนวยลงทุน พรอมชําระคาธรรมเนียมการออกใบหนวยลงทุนตอนายทะเบียนหนวยลงทุน
(ค) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนตามจํานวนหนวยลงทุนที่
ผูถือหนวยลงทุนกรอกในคําขอใหออกใบหนวยลงทุน สําหรับกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกจํานวนหนวยลงทุนในคําขอใหออกใบหนวยลงทุน
มากกวาจํานวนหนวยลงทุนที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะให
ออกใบหนวยลงทุนสําหรับหนวยลงทุนจํานวนเทาที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น
(ง) ใบหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการออกแกผูถือหนวยลงทุน จะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ่งจะระบุชื่อผูถือหนวย
ลงทุน และในใบหนวยลงทุนจะตองมีลายมือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื่อ
นายทะเบียนหนวยลงทุนหรือใชเครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะอนุญาตใหทํา
ได จึงจะถือวาใบหนวยลงทุนถูกตองและมีผลสมบูรณตามกฎหมาย
(จ) ผูถือหนวยลงทุนที่มีใบหนวยลงทุน หากจะขายคืนหนวยลงทุนจํานวนดังกลาวจะตองนําใบหนวยลงทุนมาสงมอบคืนแกนายทะเบียน
หนวยลงทุนเพื่อโอนหนวยลงทุนนั้นเขาระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) กอน จึงจะขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวได
(4) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการใหมีการออกและจัดสง “รายงานการถือหนวยลงทุน” ซึ่งไดรับการปรับปรุงรายการใหเปน
ปจจุบันอยางนอยเปนรายหกเดือน โดยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูลงทุนทราบขอมูลดังกลาวในชองทางที่เหมาะสม เชน ทางไปรษณีย หรือทาง
จดหมายอิเล็คทรอนิกส (E-mail) เปนตน แกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนหนวยลงทุน ณ วันที่ออกรายงานดังกลาว
(5) หากปรากฏขอผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการทักทวง
ขอผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและ/ หรือรายงานการถือหนวยลงทุน
(6) บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หนวยลงทุน (Fund Book) เปนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบ
ใหดําเนินการได โดยบริษัทจัดการจะปดประกาศลวงหนา 7 วัน กอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่
ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง
และในกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉิน หรือเกิดเหตุอันจําเปนและสมควร บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะใชรูปแบบของ
หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนที่พิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสมกับสถานการณในขณะนั้น โดยจะเปนเพื่อประโยชนของกองทุนและผู
ถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ และไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยในกรณี
ดังกลาวบริษัทจัดการจะปดประกาศที่ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัท
จัดการแตงตั้ง โดยไมชักชา
และเมื่อบริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ใหถือวาหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
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รูปแบบที่ใชในขณะนั้น เปนหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนแทน หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบเดิม
(7) บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเงื่อนไขในการออกหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและ
ระยะเวลาการสงมอบ เพื่อประโยชนแกกองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกปองผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือเพื่ออํานวยความสะดวกให
แกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือวาเปนการปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน และไมถือเปนการแกไขโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน
15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :
ไมมี
16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมจะไมสามารถชําระหนี้ได
บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นทั้งที่เปนหลักประกันและมิใชหลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ ดังนี้
16.1 กรณีที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย ผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ
วันที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยเปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้
16.1.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะไมนําทรัพยสินดังกลาวและเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้ มารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได
โดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ เวนแตกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้ตกลงรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินนั้นได
และในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากเงินสํารองรายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการบริหารทรัพยสินนั้น
16.1.3 เมื่อมีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินไดสุทธิจากทรัพยสิน
ที่ไดจากการรับชําระหนี้คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่มีเงินไดสุทธิ และจะแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได
เฉลี่ยเงินคืน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเปนอยางอื่น
ในการเฉลี่ยเงินคืนแตละครั้งตามขอ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงใหเห็นวา เงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ไม
คุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวไปรวมจายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ย
เงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนจะคุมกับภาระคาใชจายก็ได ทั้งนี้ หากไดมีการจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้จนครบถวนแลว และ
ปรากฏวาเงินไดสุทธินั้นไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวมารวมคํานวณเปนมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมก็ได
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยแลว ตอมาปรากฏวากองทุนรวมไดรับชําระหนี้ตามตราสารแหง
หนี้หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนเงิน 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
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โดยจะกําหนดราคาทรัพยสินนั้นเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการ
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
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
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ดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผล
ผูกพันตามมติ
มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้นเสียไป
ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวย
ลงทุน (มติของผูถือหนวยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งเขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน นอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ขอมติ ผูถือหนวยลงทุนที่กําหนดไวในขอผูกพัน หรือที่กําหนดไวในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กําหนดในประกาศนี้แลว
ใหเปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย
(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ตองไดรับ
มติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือ มติพิเศษของ
จํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของ จํานวนหนวย
ลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
วิธีการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน :
การแกไขเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่งของขอผูกพันที่เปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในขอผูกพัน และมีสาระสําคัญที่เปนไปตาม และไมขัดหรือ
แยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือ
วาขอผูกพันสวนที่แกไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคูสัญญา
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ เรื่อง
ที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ใหรวมถึง
(ก) ขอกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน
(ข) ขอกําหนดเกี่ยวกับการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามขอ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทน. 19/2554
(ค) ขอกําหนดเกี่ยวกับการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น
(ง) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประกันตามขอ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและ
ขอกําหนดเกี่ยวกับ การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน
(จ) เรื่องที่ผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะ ดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยไมตองไดรับมติของผูถือ
หนวยลงทุน
(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 :
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19. การเลิกกองทุนรวม
เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน เมื่อปรากฏกรณีดังตอไปนี้
22.1.1. หากปรากฏวากองทุนมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวนดังนี้
(1) มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดของกองทุน โดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือนอยกวา 50 ลานบาทใน
วันทําการใดและบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุน เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
(2) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด
(3) เมื่อมีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

(4) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลา 5 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวา 2 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ทั้งนี้ ความในขอ 22.1.1 (3) และ (4) มิใหนํามาใชบังคับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา
การเลิกกองทุนรวมจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยู เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพยสินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพ
คลองอยางเพียงพอ และผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูจะไมไดรับผลกระทบจากการขายคืนนั้น
ทั้งนี้ ความในขอ 22.1.1 (3) และ (4) มิใหนํามาใชบังคับกองทุนรวมดังนี้
(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน
(ข) กองทุนรวมหนวยลงทุน
(ค) กองทุนรวมฟดเดอร
(ง) กองทุนรวมดัชนี
(จ) กองทุนรวมอีทีเอฟ
22.1.2. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุน เนื่องจากบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวน กระทําการจนกอ
ใหเกิดความเสียหายแกกองทุน
22.1.3. เมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน
22.1.4. ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจัดการกองทุนใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนที่กําหนดไวในโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีที่ภาวะตลาดการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง
สูงจนมีผลใหอัตราผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะลงทุนมีความผันผวนจนอาจทําใหการลงทุนในตางประเทศขาดความเหมาะสมใน
ทางปฏิบัติ
22.1.5. เมื่อกองทุนครบกําหนดอายุโครงการ
22.1.6. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป หากปรากฏกรณีดังตอไป
นี้ เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนดเปนอยางอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบ ยกเวนหรือผอนผัน
หน้า 16 / 20

กองทุนเปดธนชาต SET50 เพือการเลียงชีพ
ใหดําเนินการเปนอยางอื่นได
(1) บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น เวนแตเขาขอยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุนโดยรูเห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อัน
เปนการปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ประสงคจะถือหนวยลงทุนเกิน
กวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป
22.1.7. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการ
จัดตั้ง จัดการ หรือใชกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือ
เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด และสํานักงานไดดําเนินการแจงใหบริษัทจัดการ
กองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวของทําการชี้แจง แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐาน ภายในระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด ซึ่งในกรณีที่ไมมีการชี้แจง หรือชี้แจงแลวแตไมอาจพิสูจนหรือทําใหเชื่อไดวาการจัดตั้งกองทุนรวมเปนการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู
ลงทุนทั่วไปอยางแทจริง และสํานักงานสั่งใหบริษัทจัดการกองทุนรวมทําการแกไข หรือดําเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที่กําหนด เพื่อให
กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นนั้นเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริงและบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการตามที่สํานักงาน
สั่งได หรือดําเนินการแลวแตไมสามารถทําใหกองทุนรวมเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง
22.1.8. กรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะดําเนินการเลิกโครงการกองทุนไวในรายละเอียดโครงการ
22.1.9. ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังตอไปนี้ สํานักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมได
(1) มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแยงกับ
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว
(2) มีการจําหนายหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิไดปฏิบัติหรือดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการเสนอขายหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการจัดสงหรือแจกจาย
หนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหนวยลงทุน
(3) ในกรณีที่เปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏขอเท็จจริงวามีผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนบุคคลอื่นใดที่มิใช
ผูลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม
(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมปฏิบัติหรือไมสามารถดําเนินการตามคําสั่งของสํานักงานตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกสํานักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง หากไดมีการเสนอขาย
หนวยลงทุนแลวแตยังมิไดมีการจดทะเบียนกองทุนรวม ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใด ๆ ที่
เกิดขึ้นจากเงินดังกลาว (ถามี) ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนนั้น ตาม
สัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน โดยในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อและผลประโยชน (ถามี) ใหแกผูจอง
ซื้อหนวยลงทุนไดภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี้ยในอัตราไมตํ่ากวารอยละเจ็ดครึ่งตอปนับแตวันที่ครบ
กําหนดเวลานั้น จนถึงวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระเงินจํานวนดังกลาวไดครบถวน
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกสํานักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมภายหลังจากมีการจดทะเบียนกองทุน
รวมแลว ใหดําเนินการใหมีการเลิกกองทุนรวมทันที
22.1.10 บริษัทหลักทรัพยจะเลิกกองทุนรวม เมื่อสํานักงานมีคําสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสํานักงานมีคําสั่งเพิกถอนการ
อนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน
22.1.11 เมื่อบริษัทจัดการตองดําเนินการเลิกกองทุนอันเนื่องมาจากจํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงหรือมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา
จํานวนที่กําหนด หรือปรากฏขอเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุน
เกินกวาจํานวนที่กําหนดและการเลิกกองทุนรวมจะเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนสวนบุคคล
การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน เมื่อปรากฏกรณีดังตอไปนี้
22.2.1 เมื่อปรากฏเหตุเลิกกองทุนเปดตามขอ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี้
(1) ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1
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(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
สัญญาใชเงินที่มีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุนรวม
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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
20. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน
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เมื่อไดดําเนินการตามขอ “การเลิกกองทุนรวม” แลวปรากฏวายังมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยู บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม และจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระบัญชี โดยจะไดดําเนินการใหมีการจําหนายทรัพยสินและ ชําระภาระหนี้สินของกองทุน และแจกจาย
เงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนเฉลี่ยตามจํานวนหนวยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต ประกาศกําหนด
ทั้งนี้ คาใชจายและคาตอบแทนในการชําระบัญชีกองทุนบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะหัก
จากทรัพยสินของกองทุน และเมื่อการชําระบัญชีเสร็จสิ้น ผูชําระบัญชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนแลว หากปรากฏวามีทรัพยสินคงคางอยู ผูชําระบัญชีจะจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์
ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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