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หนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุน

กองทุนเปิ ดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว
จัดตั้งและจัดการโดย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จากัด
เสนอขายต่อผูล้ งทุนทัว่ ไป
มูลค่าโครงการ 1,000,000,000 บาท
จานวนหน่วย 100,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท

สถานที่ติดต่ อซื้อขายหน่ วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิ น
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด
ธนาคารกสิ กรไทย
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟิ นโนมีนา จากัด
หรื อผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้ อคืนที่ บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
(หนังสื อชี้ชวนฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2565)

ส่ วนข้ อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว
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หนังสื อชี้ชวนส่ วนข้ อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว
(Thanachart Small Medium Cap Long Term Equity Fund, T-SMCapLTF)
เมื่อครบกำหนดระยะเวลำ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ลงทุนตั้งแต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2563 จะไม่สำมำรถได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทำงภำษีอีกต่อไป
และบริ ษทั จัดกำรจะดำเนินกำรเปลี่ยนชื่อกองทุนโดยให้ถือว่ำได้รับมติจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
กองทุนเปิ ดธนชำต Small Medium Cap หุ้นระยะยำว อำจพิจำรณำลงทุนในตรำสำรที่ มีลกั ษณะของสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำแฝง
(Structured Note) เช่ น หุ้ น กู้อ นุ พนั ธ์ ที่ ให้ ผ ลตอบแทนอ้ำงอิ งกับ ตรำสำรทุ น เช่ น หุ้ น สำมัญ ของบริ ษ ัท จดทะเบี ยนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ และหรื อดัชนีอำ้ งอิง โดยกำรลงทุนในตรำสำรดังกล่ำว จะเป็ นไปตำมดุลพินิจของผูจ้ ดั กำรกองทุนตำมควำมเหมำะสม
กับสภำวะตลำดกำรลงทุนในขณะนั้น ๆ หรื อกำรคำดกำรณ์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในอนำคต กองทุนจึงมีควำมเสี่ ยงจำกกำรลงทุนในตรำ
สำรดังกล่ำว กองทุนจึงอำจได้รับผลกระทบในกรณี ที่ผจู ้ ดั กำรกองทุนคำดกำรณ์ทิศทำงของสิ นทรัพย์หรื อตัวแปรผิดพลำด หรื อเกิด
ควำมผันผวนของสิ นทรัพย์หรื อตัวแปรอ้ำงอิง ทำให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตำมที่คำดหวังจำกกำรลงทุนในตรำสำรดังกล่ำว
กำรลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่กำรฝำกเงินและมีควำมเสี่ ยงของกำรลงทุน ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดธนชำต Small Medium
Cap หุ้นระยะยำว เมื่อเห็นว่ำกำรลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมำะสมกับวัตถุประสงค์กำรลงทุนของผูล้ งทุน และผูล้ งทุนยอมรับควำม
เสี่ ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรลงทุนได้
ในกรณี ที่มีเหตุกำรณ์ไม่ปกติ ผูล้ งทุนอำจได้รับชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำที่กำหนดไว้ในหนังสื อชี้ชวน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยำวจะไม่ได้รับสิ ทธิประโยชน์ทำงภำษี หำกไม่ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรลงทุน และจะต้อง
คืนสิ ทธิประโยชน์ทำงภำษีที่เคยได้รับภำยในกำหนดเวลำ มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่ม และ/หรื อเบี้ยปรับตำมประมวลรัษฎำกร
ผูล้ งทุนไม่สำมำรถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยำวไปจำหน่ำย โอน จำนำ หรื อนำไปเป็ นประกัน
ในกรณี ที่ที่ผลู ้ งทุนได้รับกำรจัดสรรหน่วยลงทุน ผูล้ งทุนรับทรำบและยินยอมเข้ำผูกพันตำมรำยละเอียดโครงกำรที่ได้รับอนุมตั ิจำก
สำนักงำนและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมำย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่ำงบริ ษทั จัดกำรกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่
จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมำยและลงนำมโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ผูล้ งทุนมีหน้ำที่ในกำรศึกษำกฎหมำยภำษีอำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำว และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง (ถ้ำมี)
เพื่อควำมเข้ำใจในกำรลงทุน และเงื่อนไขกำรลงทุนที่ถูกต้องเพื่อใช้ประกอบในกำรตัดสิ นใจลงทุน หรื อกำรซื้ อและหรื อขำยคืน
หน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยำว เพื่อให้เป็ นไปอย่ำงถูกต้องตำมที่กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกำหนด หำกกำรลงทุนและหรื อกำรซื้ อ
ขำยหน่ วยลงทุ น ขัด ต่อ กฎหมำยภำษี อ ำกรที่ เกี่ ยวข้อ ง ผูล้ งทุ น อำจต้องช ำระคื น ภำษี และหรื อ เบี้ ยปรั บ และหรื อ เงิ น เพิ่ มหรื อ
ค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้จ่ำยอื่นใดที่เกิดขึ้นอันเนื่องมำกจำกกำรลงทุนหรื อซื้อขำยหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยำว ที่ไม่เป็ นไป
ตำมที่ กฎหมำยที่ เกี่ ยวข้องกำหนด บริ ษทั จัดกำรไม่มี ภำระผูกพัน ในกำรชดเชยค่ำภำษี ที่ ผูล้ งทุ น ถูกเรี ยกคืน เบี้ ยปรั บ เงิ นเพิ่ ม
ค่ำธรรมเนียม ดอกเบี้ย และหรื อค่ำใช้จ่ำยอื่นใดที่เกิดขึ้นกับผูล้ งทุน
ผูล้ งทุนมีหน้ำที่ในกำรบันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรำยละเอียดกำรลงทุน และเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยำวของผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้เป็ นไปตำมที่กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรื อที่บริ ษทั จัดกำรกำหนด
ผูล้ งทุนจะต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ ประโยชน์ทำงภำษีที่ระบุไว้ในคู่มือกำรลงทุนในกองทุนรวม และ/หรื อดำเนินกำรคืน
สิ ทธิประโยชน์ทำงภำษีให้ครบถ้วนถูกต้องตำมที่กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกำหนด
ผูล้ งทุนควรศึกษำเงื่อนไขกำรลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำว รวมทั้งสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือกำรลงทุนได้ที่
บริ ษทั จัดกำรกองทุนรวมหรื อผูส้ นับสนุนกำรขำยหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ข้อมูลส่วนสรุปกองทุนเปิ ดธนชาต Small Medium Cap หุน้ ระยะยาว

• กำรพิจำรณำร่ ำงหนังสื อชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็ นกำรแสดงว่ำสำนักงำน ก.ล.ต.ได้รับรอง
ถึงควำมถูกต้องของข้อมูลในหนังสื อชี้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ประกันรำคำหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขำย
นั้น
• บริ ษทั จัดกำรขอสงวนสิ ทธิที่จะปฏิเสธไม่รับ หรื อไม่ดำเนินกำรตำมคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ั่งซื้อ หรื อสั่งสับเปลี่ยนของ
บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลใดที่ทำให้บริ ษทั จัดกำรและหรื อกองทุนภำยใต้กำรจัดกำรมีควำมเสี่ ยงทำงกฎหมำย ควำมเสี่ ยงด้ำน
ภำษี หรื อควำมเสี่ ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรื อกฎหมำยอื่นทั้ง
ในและต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
• บริ ษทั จัดกำรมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์กบั 1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กำร
หรื อผูม้ ีถิ่นฐำนอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กำ (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กำร หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กำ
ครอบครอง) รวมถึงผูท้ ี่มีหนังสื อเดินทำงของประเทศสหรัฐอเมริ กำ หรื อผูถ้ ือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กำ 2)
นิติบคุ คล รวมถึงบริ ษทั หรื อห้ำงหุ้นส่วน เป็ นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภำยใต้กฎหมำยของประเทศสหรัฐอเมิรกำ รวมถึงสำขำของนิติ
บุคคลดังกล่ำว 3) หน่วยงำนของรัฐบำลสหรัฐอเมริ กำทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมิรกำ 4) ผูล้ งทุนซึ่งติตต่อหรื อรับข้อมูล
หรื อส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษทั จัดกำรหรื อชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่ำวในประเทศสหรัฐอเมิร
กำ ทั้งนี้รวมถึงผูล้ งทุนที่ใช้ตวั แทนหรื อผูจ้ ดั กำรที่ในประเทศสหรัฐอเมริ กำในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว 5) กองทรัพย์สินของ
บุคคลและนิติบุคคลดังกล่ำวตำม ข้อ 1 - 4
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสื อชี้ชวนและคู่มือการลงทุนให้ เข้ าใจและควรเก็บหนังสื อชี้ชวนไว้เป็ นข้ อมูล
เพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคตและเมื่อมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้ติดต่ อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 10 สิ้นสุ ดวันที่ 20 ธันวาคม 2565
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ลักษณะที่สาคัญ
ชื่ อกองทุน
อายุโครงการ

กองทุนเปิ ดธนชำต Small Medium Cap หุ้นระยะยำว
ไม่มีกำหนดระยะเวลำสิ้นสุ ดของโครงกำร

วันที่ได้ รับอนุมัติให้ จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

วันที่ 31 ตุลำคม 2559

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

วันที่ 21 ธันวำคม 2559
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุน

1. ประเภทของกองทุน
กองทุนเปิ ดตรำสำรทุน ซึ่งเป็ นกองทุนรวมหุ้นระยะยำว
2. นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในตรำสำรแห่ งทุนในประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริ ษทั ขนำดกลำงและขนำดเล็ก โดยเฉลี่ยในรอบ
ปี บัญชี ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ หรื อ ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่ มีปัจจัยพื้นฐำนดี หรื อที่มีโอกำสในกำรสร้ำง
ผลตอบแทนได้สูง ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษทั ขนำดกลำงและขนำดเล็ก โดยจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์
ที่เป็ นส่ วนประกอบของดัชนี SET 50 (ณ วันที่ลงทุนครั้งแรก) (ดัชนี SET50 จะคัดเลือกหลักทรัพย์ 50 หลักทรัพย์ที่มีขนำด
ใหญ่ ตำมเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด)
ทั้งนี้ กองทุนอำจมีกำรลงทุนในหลักทรัพย์ที่นอกเหนือจำกหลักทรัพย์ขำ้ งต้น โดยถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทรำบและ
ยินยอมให้ดำเนินกำรแล้ว โดยเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวอำจเกิดขึ้นในกรณี ต่ำง ๆ ได้แก่กรณี ที่มีควำมผิดปกติของตลำด หรื อรำคำ
ตลำดของหลักทรั พ ย์ล ดลงอย่ำงรุ น แรง หรื อ กรณี ที่ กำรเปลี่ ยนแปลงในภำวะตลำดหรื อ กำรคำดกำรณ์ ภำวะตลำดท ำให้
หลักเกณฑ์กำรลงทุนข้ำงต้นขำดควำมเหมำะสมในทำงปฏิ บตั ิ หรื อจะก่ อควำมเสี ยหำยให้แก่ กองทุนโดยรวม หรื อกรณี ที่
กองทุนมีปริ มำณเงินเข้ำ-ออกมำกผิดปกติจำกกำรซื้อหรื อขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรื อกรณี อื่นใดที่เกิดจำกสำเหตุที่ไม่
สำมำรถควบคุมได้ ทั้งนี้กองทุนจะปรับกำรลงทุนให้เป็ นไปตำมกรอบนโยบำยกำรลงทุนตำมวรรคหนึ่ง ภำยใน 45 วันนับจำก
วันที่ ลงทุน และจำกปั จจัยดังกล่ำวจะต้องไม่ทำให้สัดส่ วนกำรลงทุนในตรำสำรทุน ที่ จดทะเบี ยนในตลำดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และ หรื อ ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีน้อยกว่ำร้อยละ 65 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุ ทธิ ของ
กองทุน
ส่ วนที่ เหลื อจะลงทุ น ในตรำสำรทุ น ตรำสำรกึ่ งหนี้ กึ่ งทุ น ตรำสำรแห่ งหนี้ และ/หรื อ เงิ น ฝำก และ/หรื อหลักทรั พ ย์ห รื อ
ทรัพย์สินอื่นหรื อกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่น ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
หรื อตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบหรื อมีประกำศแก้ไขหรื อเพิ่มเติม
ประเภทหรื อลักษณะของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินหรื อกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นให้กองทุนลงทุนหรื อมีไว้ได้
ทั้งนี้ กองทุนอำจจะลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึ งสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยง (Hedging) และ/หรื อ
ลงทุนในตรำสำรที่ มีลกั ษณะของสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) โดยเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์หรื อได้รับควำม
เห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมทั้งอำจทำธุรกรรมกำรให้ยืมหลักทรัพย์ หรื อธุ รกรรมกำรซื้ อโดยมีสัญญำ
ขำยคืน (Reverse Repo) ได้ และ/หรื อลงทุนในตรำสำรหนี้ ที่มีอนั ดับควำมน่ ำเชื่ อถือต่ำกว่ำระดับที่สำมำรถลงทุนได้ (NonInvestment grade) และตรำสำรหนี้ ที่ ไ ม่ ไ ด้รั บ กำรจัด อัน ดับ ควำมน่ ำเชื่ อ ถื อ (Unrated) รวมถึ ง ลงทุ น ในหลักทรั พ ย์ห รื อ
ทรัพย์สินอื่นใด หรื อหำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรื อหลำยอย่ำงตำมที่ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อประกำศ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด
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บริ ษทั ขนำดกลำงและขนำดเล็กสำหรับกองทุนนี้ ให้หมำยถึง บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/
หรื อ ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีมูลค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำด (Market Capitalization) ไม่เกิน 50,000 ล้ำนบำท ณ วัน
ทำกำรก่อนหน้ำวันที่กองทุนลงทุน หำกต่อมำมูลค่ำตลำดของบริ ษทั ขนำดกลำงและขนำดเล็กเติบโตเกินกว่ำหลักเกณฑ์ที่
กองทุนกำหนดไว้ บริ ษทั จัดกำรขอสงวนสิ ทธิที่จะมีไว้ซ่ ึงหุ้นของบริ ษทั ดังกล่ำวต่อไปได้ และไม่ถือว่ำเป็ นกำรผิดนโยบำย
กำรลงทุนของกองทุน นอกจำกนี้ บริ ษทั จัดกำรขอสงวนสิ ทธิในกำรเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์มูลค่ำตลำดที่บริ ษทั จัดกำร
กำหนดไว้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภำวะตลำด เช่น หำกมูลค่ำตลำดโดยรวมเติบโตขึ้น บริ ษทั จัดกำรอำจปรับหลักเกณฑ์
มูลค่ำตลำดเพิ่มขึ้น หรื อหำกมูลค่ำตลำดโดยรวมลดลง บริ ษทั จัดกำรอำจปรับหลักเกณฑ์มูลค่ำตลำดลดลง เป็ นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของบริ ษทั จัดกำร โดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั้งนี้ กำรคำนวณสัดส่วนกำรลงทุนของกองทุนตำมวรรคหนึ่งกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริ ษทั จัดกำรอำจไม่นบั ช่วง
ระยะเวลำดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสำคัญ
• ช่วงระยะเวลำ 30 วันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลำ 30 วันก่อนครบกำหนดอำยุโครงกำร
• ช่วงระยะเวลำที่ตอ้ งใช้ในกำรจำหน่ำยทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจำกได้รับคำสั่งขำยคืน หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
หรื อมีกำรสิ้นสุ ดสมำชิกภำพ หรื อมีกำรโอนย้ำยกองทุนจำนวนมำก หรื อเพื่อรอกำรลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่ำ 10
วันทำกำร
ในกรณี ที่กำรลงทุนของกองทุนไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริ ษทั จัดกำรจะ
ดำเนินกำรแก้ไขสัดส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนภำยใน 90 วันนับแต่วนั ที่สัดส่วนกำร
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำว
3. ผลตอบแทนที่ผ้ลู งทุนจะได้ จากเงินลงทุน
1. กาไรส่ วนเกินจากการขายคืนหน่ วยลงทุน ผูล้ งทุนจะได้รับผลตอบแทนในรู ปของกำไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) หำกผู ้
ลงทุนขำยคืนหน่วยลงทุน ณ รำคำที่สูงกว่ำรำคำที่ซ้ือหน่วยลงทุน
2. สิทธิประโยชน์ ทางภาษี ผูล้ งทุนสำมำรถนำเงินที่ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยำว มำหักลดหย่อนภำษีได้ และ
หำกปฏิบตั ิได้ถูกต้องตำมเงื่อนไขที่รัฐกำหนด เงินที่ได้รับจำกกำรไถ่ถอน รวมถึงผลประโยชน์ที่เกิ ดขึ้น จะได้รับยกเว้นภำษีท้งั
จำนวน (ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือภำษี)
ลักษณะที่สาคัญของกองทุน
Q: กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อมีการแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนหรื อไม่ อย่างไร
A: กองทุนรวมนี้เป็ นกองทุนรวมสำหรับผูล้ งทุนทัว่ ไป และ ไม่มีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ ีจานวนเงินทุนโครงการเท่ าใด
A : จำนวนเงินทุนของโครงกำร เท่ำกับ 1,000 ล้ำนบำท โดยในระหว่ำงระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก อำจเสนอ
ขำยหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงกำรได้ไม่เกิน 150 ล้ำนบำท
Q: กองทุนรวมนีเ้ หมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใดผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่ าใด
A: กองทุนรวมนี้เหมำะสมที่จะเป็ นทำงเลือกสำหรับ
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1. บุคคลธรรมดำที่ ต้องกำรลงทุนระยะยำวสำหรับเตรี ยมไว้ใช้จ่ำยเมื่ อเกษียณอำยุ โดยหำกลงทุนตำมเงื่อนไขที่ กฎหมำย
กำหนดจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทำงภำษี ทั้งนี้ ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ไม่น้อยกว่ำ 7 ปี ปฎิทิน เพื่อที่จะได้รับสิ ทธิ ปร
โยชน์ทำงภำษีจำกกำรลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำวตำมที่กฎหมำยกำหนด
2. ผูท้ ี่ตอ้ งกำรโอกำสสร้ำงผลตอบแทนจำกกำรลงทุนที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย และ หรื อ ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐำนดี หรื อที่มีโอกำสในกำรสร้ำงผลตอบแทนได้สูง จึงเหมำะสำหรับ
ผูล้ งทุนที่เข้ำใจประเด็นสำคัญของกองทุนนี้ว่ำกองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็ นส่วนประกอบของดัชนี SET 50 (ณ วันที่
ลงทุนครั้งแรก) ดังนั้น หุ้นที่กองทุนจะพิจำรณำลงทุนจึงอำจเป็ นหุ้นขนำดกลำงและหุ้นขนำดเล็ก กองทุนจึงมีควำมเสี่ ยงสู ง
กว่ำกำรลงทุนในหุ้นของบริ ษทั ขนำดใหญ่ที่จดั ตั้งมำนำนและมีควำมมัน่ คง และมีควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในหุ้น
ของบริ ษทั ขนำดกลำง (Medium-sized company risk) และหรื อหุ้นของบริ ษทั ขนำดเล็ก (Small company risk) กองทุนจะมีกำร
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีควำมหลำกหลำยน้อยกว่ำ และมีกำรกระจำยกำรลงทุนต่ำกว่ำกองทุนตรำสำรทุนทัว่ ไป และดัชนีตลำด
หลักทรัพย์ฯ กองทุนจึงอำจมีควำมผันผวนสู งกว่ำปกติ (ผูล้ งทุนมีโอกำสขำดทุนหรื อกำไรมำกกว่ำกองทุนหุ้นทัว่ ๆ ไปที่มี
กระจำยกำรลงทุนมำกกว่ำหรื อเท่ำกับดัชนีตลำดหลักทรัพย์) ผูล้ งทุนควรสำมำรถลงทุนระยะยำวและยอมรับควำมเสี่ ยงสู งได้
โดยเข้ำใจและยอมรับควำมผันผวนของเงินลงทุน ได้ท้ งั ในระยะสั้นและระยะยำว เพื่อโอกำสสร้ำงผลตอบแทนสำหรับเงิน
ลงทุนระยะปำนกลำงและระยะยำว
Q: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
A: ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน ได้แก่
เนื่องจำกกองทุนเป็ นกองทุนตรำสำรทุน เน้นลงทุนในหุ้น ดังนั้นมูลค่ำหน่วยลงทุนของกองทุนจึงอำจมีกำรปรับตัวขึ้นลง ตำม
กำรเปลี่ยนแปลงของหุ้ นและหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ซึ่ งจะมีผลต่อผลตอบแทนที่ผูล้ งทุนได้รับหำกมีกำรขำยคืนหน่ วย
ลงทุนในช่วงเวลำที่ต่ำงกัน
กองทุนอำจจะพิจำรณำลงทุนในหุ้นของบริ ษทั ขนำดกลำงและขนำดเล็ก โดยกองทุนจะไม่ลงทุนในหุ้นที่เป็ น ส่ วนประกอบ
ของดัชนี SET 50 (ณ วันที่ลงทุนครั้งแรก) ดังนั้น กองทุนจึงมีควำมเสี่ ยงสู งกว่ำกำรลงทุนในหุ้นของบริ ษทั ขนำดใหญ่ที่จดั ตั้ง
มำนำนและมีควำมมัน่ คง และมีควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในหุ้นของบริ ษทั ขนำดกลำง (Medium-sized company risk)
และหรื อหุ้นของบริ ษทั ขนำดเล็ก (Small company risk) กองทุนจะมีกำรลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีควำมหลำกหลำยน้อยกว่ำ
และมีกำรกระจำยกำรลงทุนต่ำกว่ำกองทุนตรำสำรทุนทัว่ ไป และดัชนีตลำดหลักทรัพย์ฯ กองทุนจึงอำจมีควำมผันผวนสู งกว่ำ
ปกติ (ผูล้ งทุนมีโอกำสขำดทุนหรื อกำไรมำกกว่ำกองทุนหุ้นทัว่ ๆ ไปที่ มีกระจำยกำรลงทุนมำกกว่ำหรื อเท่ำกับดัชนี ตลำด
หลักทรัพย์)
Q: กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ปู ระกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่ม่ งุ เน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรือไม่ อย่างไร
A: กองทุนนี้ไม่มีผปู ้ ระกันเงินทุนและไม่คมุ้ ครองเงินต้น
Q: กองทุนรวมนีม้ รี อบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
A: วันที่สิ้นสุ ดรอบบัญชี วันที่ 20 เดือน ธันวำคม
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ข้ อกาหนดในการซื้อขายและโอนหน่ วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ ีวิธกี ารขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่างไร
A : การเสนอขายหน่ วยลงทุน
มูลค่ำขั้นต่ำในกำรซื้อครั้งแรก (เปิ ดบัญชี) 1 บำท
มูลค่ำขั้นต่ำในกำรซื้อครั้งต่อไป
1 บำท ขึ้นไป*
รำคำขำยหน่วยลงทุน
มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน**
ณ สิ้นวันทำกำรซื้อขำย บวกค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน
หมำยเหตุ
*

สำมำรถทำรำยกำรเป็ นเศษสตำงค์ได้ ผ่ำนบริ ษทั จัดกำร หรื อผูส้ นับสนุ นกำรขำยหรื อรับซื้ อคืนบำงแห่ งที่ ระบบ
คอมพิวเตอร์เอื้ออำนวย และทำงอินเทอร์เน็ต
** มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้งและปัด
ศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น
*** บริ ษทั จัดกำรขอสงวนสิ ทธิเปลี่ยนแปลงมูลค่ำขั้นต่ำของกำรสัง่ ซื้ อหน่วยลงทุน โดยปรับเพิ่มได้สูงสุ ดไม่เกิน 1,000
บำท และ/หรื อ ปรับเพิ่มได้สูงสุ ดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่ ง
บริ ษทั จัดกำรจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน ก่อนวันดำเนินกำรดังกล่ำว (ทั้งนี้ หำกใน
กรณี ที่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุ น บริ ษทั จัดกำรจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วัน
ก่อนวันดำเนินกำรดังกล่ำว) โดยติดประกำศดังกล่ำวไว้ที่ที่ทำกำรของบริ ษทั จัดกำรและผูส้ นับสนุนกำรขำยหรื อรับ
ซื้อคืน และประกำศใน เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดกำร หรื อช่องทำงอื่นใดที่บริ ษทั จัดกำรกำหนด
การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
การขายคืนหน่ วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผูล้ งทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำกำร ระหว่ำงเวลำเริ่ มทำกำรถึง 15:30 น. โดยบริ ษทั จัดกำรจะดำเนินกำรชำระ
เงินให้ผขู ้ ำยคืนหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันทำกำรนับตั้งแต่วนั ถัดจำกวันคำนวณรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
มูลค่ำขั้นต่ำในกำรขำยคืนแต่ละครั้ง
1.00 บำทขึ้นไป
รำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
มูลค่ำหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คำนวณรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**
ณ วันสิ้นวันทำกำรซื้อขำย
หมำยเหตุ
* สำมำรถท ำรำยกำรเป็ นเศษสตำงค์ไ ด้ ผ่ำนบริ ษ ัท จัด กำร หรื อ ผูส้ นับ สนุ น กำรขำยหรื อ รั บ ซื้ อ คื น บำงแห่ งที่ ระบบ
คอมพิวเตอร์เอื้ออำนวย และทำงอินเทอร์เน็ต
** มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง
***

บริ ษทั จัดกำรขอสงวนสิ ทธิเปลี่ยนแปลง มูลค่ำขั้นต่ำของกำรสั่งขำยคืน โดยปรับเพิ่มได้สูงสุ ดไม่
เกิน 1,000 บำท และ/หรื อ จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของกำรสั่งขำยคืน โดยปรับเพิ่มได้สูงสุ ดไม่
เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริ ษทั จัดกำร
จะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน ก่อนวันดำเนินกำรดังกล่ำว (ทั้งนี้
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หำกในกรณีที่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดกำรจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทรำบ
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วัน ก่อนวันดำเนินกำรดังกล่ำว) โดยติดประกำศดังกล่ำวไว้
สถานที่ติดต่ อซื้อ – ขายหน่ วยลงทุน
ทั้งนี้ ผูส้ นใจสำมำรถติดต่อด้วยตนเอง โทรสำร ไปรษณี ย ์ หรื อทำงอินเทอร์เน็ต ได้ที่
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ธนชำต จำกัด
ที่อยูช่ ้ นั ห้อง 902-908 ชั้น 9 อำคำร มิตรทำวน์ ออฟฟิ ศ ทำวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระรำม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหำนคร 10330 โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสำร 0-2217-5281
E-mail: mailus@thanachartfundeastspring.com
Website: https://www.thanachartfundeastspring.com
▪ ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 02-292-4352
หรื อ ผูส้ นับสนุนกำรขำยและรับซื้อคืน ที่ บลจ. ธนชำตแต่งตั้ง
วิธีการชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุน เงินสด คำสัง่ หักบัญชีธนำคำร เช็ค หรื อ ดรำฟต์ สัง่ จ่ำย
“บัญชีจองซื้อหน่ วยลงทุนของบลจ.ธนชาต” บัญชีกระแสรำยวัน
ธ.ทหำรไทยธนชำต
รำชดำริ
011-1-08829-0
“บัญชีซื้อหน่ วยลงทุน โดย บลจ.ธนชาต” บัญชีกระแสรำยวัน
ธ.ธนชำต
สำนักชิดลม
001-3-00417-4
ธ.กรุ งเทพ
เพลินจิต
205-3-03201-3
ธ.กรุ งศรี อยุธยำ
เพลินจิตทำวเวอร์
285-0-01087-9
ธ.กสิ กรไทย
ถนนหลังสวน
082-1-08292-7
ธ.ไทยพำณิ ชย์
สำนักรัชโยธิน
111-3-03734-0
ธ.ออมสิ น
รำชประสงค์
000-0-0004393-5
โดยใช้ชุดชำระเงิน Pay-in-slip เพื่อนำเข้ำบัญชีของธนำคำรดังกล่ำว หรื อวิธีกำรอื่นใดตำมที่บริ ษทั จัดกำรอนุญำต
Q: กรณีใดทีบ่ ริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่ วยลงทุน
A: บริ ษทั จัดกำรกองทุนรวมสงวนสิ ทธิไม่ขำยหน่วยลงทุนดังนี้
ในกรณี ที่บริ ษทั จัดกำรพิจำรณำเห็นว่ำคำสั่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรื อทำให้เกิด
ควำมเสี่ ยงทำงกฎหมำย หรื อควำมเสี่ ยงด้ำนภำษี หรื อควำมเสี่ ยงต่อชื่ อเสี ยงของบริ ษทั จัดกำรหรื อกองทุน บริ ษทั จัดกำรขอ
สงวนสิ ทธิที่จะไม่ดำเนินกำรตำมคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น ๆ โดยไม่จำเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั่งซื้อก่อนกำรดำเนินกำร
บริ ษทั จัดกำรขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธไม่รับ หรื อไม่ดำเนิ นกำรตำมคำสั่งซื้ อหน่วยลงทุนของผูส้ ั่งซื้ อ หรื อสั่งสับเปลี่ยน ที่
ไม่ได้มีสัญชำติไทย โดยไม่จำเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั่งซื้อก่อนกำรดำเนินกำร .
บริ ษทั จัดกำรขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธไม่รับ หรื อไม่ดำเนินกำรตำมคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ั่งซื้ อ หรื อสั่งสับเปลี่ยนของ
บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลใดที่ทำให้บริ ษทั จัดกำรและหรื อกองทุนภำยใต้กำรจั ดกำรมีควำมเสี่ ยงทำงกฎหมำย ควำมเสี่ ยงด้ำน
ภำษี หรื อควำมเสี่ ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรื อกฎหมำยอื่น
ทั้งในและต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
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1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กำ หรื อผูม้ ีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กำ (ซึ่ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กำ หรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริ กำครอบครอง) รวมถึงผูท้ ี่มีหนังสื อเดินทำงของประเทศสหรัฐอเมริ กำ หรื อผูถ้ ือ Green Card ที่ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริ กำ
2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษทั หรื อห้ำงหุ้นส่ วน เป็ นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภำยใต้กฎหมำยของประเทศสหรัฐอเมริ กำ รวมถึงสำขำของ
นิติบุคคลดังกล่ำว
3) หน่วยงำนของรัฐบำลสหรัฐอเมริ กำทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริ กำ
4) ผูล้ งทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้อมูล หรื อส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษทั จัดกำร หรื อชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่ำวในประเทศสหรัฐอเมริ กำ ทั้งนี้ รวมถึงผูล้ งทุนที่ใช้ตวั แทนหรื อผูจ้ ดั กำรที่ต้ งั อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กำ
ในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่ำวตำมข้อ 1) – ข้อ 4)
บริ ษทั จัดกำรจึงขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธหรื อระงับกำรสั่งซื้ อ กำรจัดสรร และ/หรื อ กำรโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่ำทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อม สำหรับผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังกล่ำวข้ำงต้น
Q: กองทุนรวมนีม้ ขี ้ อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรื อไม่ รับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนตามคาสั่งทีร่ ับไว้แล้ว และการหยุดรับคาสั่งซื้อหรื อขายคืนหน่ วยลงทุน ไว้อย่างไร
A: กองทุนรวมนี้มีขอ้ กำหนดดังนี้
กำรเลื่อนกำหนดเวลำชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
บริ ษทั จัดกำรกองทุนรวมจะเลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิ ดไว้แล้วได้เมื่อโดยควำมเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่ำมีเหตุจำเป็ นที่ทำให้ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำย
โอน ทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้อย่ำงสมเหตุสมผล หรื อไม่สำมำรถได้รับชำระเงินจำกทรัพย์สินตำมกำหนดเวลำปกติ และ
นอกเหนือกำรควบคุมของบริ ษทั จัดกำร ทั้งนี้เลื่อนได้ไม่เกิน 10 วันทำกำร
(รำยละเอียดตำม โครงกำรกองทุน ข้อ 10 กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน)
การไม่ ขายไม่รับซื้อคืนไม่ สับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนตามสั่ง
บริ ษทั จัดกำรจะไม่ขำย ไม่รับซื้ อคืน หรื อไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรื อจะหยุดรับคำสั่งซื้ อ คำสั่งขำย
คืน หรื อคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพำะในกรณี ที่กำหนดไว้ในโครงกำร ซึ่งต้องไม่เกินกว่ำกรณี ดงั ต่อไปนี้
ตลำดหลักทรัพย์ไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซื้อขำยได้ตำมปกติ
บริ ษทั จัดกำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสุ จริ ตและสมเหตุสมผลว่ำ เป็ นกรณี ใดกรณี หนึ่งดังนี้ โดยได้รับควำมเห็นชอบของ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำกำร เว้นแต่จะได้รับกำรผ่อนผันเวลำดังกล่ำวจำกสำนักงำน
มีเหตุจำเป็ นทำให้ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำย โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่ำงสมเหตุสมผล
ไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่ำงเป็ นธรรมและเหมำะสม
มีเหตุจำเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่ำงประเทศ และมีเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่ำงมีนยั สำคัญ
ตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซื้ อขำยได้ตำมปกติ ทั้งนี้ เฉพำะในกรณี ที่กองทุนรวมลงทุน
ในหลักทรัพย์ที่ซ้ือขำยในตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่ำร้อยละ 10 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม
มีเหตุกำรณ์ที่ทำให้ไม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศได้อย่ำงเสรี และทำให้ไม่สำมำรถโอนเงินออกจำกประเทศหรื อ
รับโอนเงินจำกต่ำงประเทศได้ตำมปกติ หรื อ
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มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจำกหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตำมกำหนดเวลำปกติ ซึ่ งเหตุดงั กล่ำวอยู่
เหนือกำรควบคุมของบริ ษทั จัดกำรและผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
เป็ นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมคำสั่งซื้ อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรื อเป็ นกำรหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผลู ้ งทุนเฉพำะ
รำย เนื่องจำกปรำกฏข้อเท็จจริ งดังนี้
บริ ษทั จัดกำรมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำผูล้ งทุนรำยนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระทำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี้
กำรกระทำที่เป็ นควำมผิดมูลฐำนหรื อควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่
ว่ำจะเป็ นกฎหมำยไทยหรื อกฎหมำยต่ำงประเทศ
กำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
กำรกระทำที่เป็ นกำรปฏิบตั ิตำมคำสั่งเกี่ยวกับกำรยึดหรื ออำยัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผูม้ ีอำนำจตำมกฎหมำย
บริ ษทั จัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรรู ้จกั ลูกค้ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ำได้ในสำระสำคัญ
อยู่ในระหว่ำงดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงให้บริ ษทั จัดกำรกองทุนรวมรำยอื่นเข้ำบริ หำรจัดกำรกองทุนรวมภำยใต้กำรจัดกำรของ
ตนอัน เนื่ อ งมำจำกกำรที่ บ ริ ษ ัท จัด กำรกองทุ น รำยเดิ ม ไม่ ส ำมำรถด ำรงควำมเพี ย งพอของเงิ น กองทุ น ได้ต ำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรดำรงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิ จกำรจัดกำรกองทุนรวม
กำรจัดกำรกองทุนส่ วนบุคคล กำรเป็ นนำยหน้ำซื้ อขำยหลักทรัพย์และกำรค้ำหลักทรัพย์และกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ที่เป็ น
หน่วยลงทุน และกำรเป็ นผูจ้ ดั กำรเงินทุนสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำกำร
อยูใ่ นระหว่ำงดำเนินกำรเพื่อเลิกกองทุนรวม
ทั้งนี้ กำรไม่ขำย ไม่รับ ซื้ อคืน หรื อ ไม่สั บเปลี่ ยนหน่ วยลงทุน ตำมคำสั่งข้ำงต้น บริ ษทั จัดกำรจะดำเนิ น กำรตำมที่ ระบุใน
รำยละเอียดโครงกำรและหลักเกณฑ์ที่สำนักงำน ก.ล.ต. กำหนด
การหยุดรับคาสั่งซื้อหรื อขายคืนหน่ วยลงทุน
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรื อในกรณี ที่มีควำมจำเป็ นเพื่อรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและกำรเงินของ
ประเทศ หรื อเพื่อรักษำเสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจประกำศให้บริ ษทั จัดกำรหยุด
รับคำสั่งซื้ อ คำสั่งขำยคืนหรื อคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นกำรชัว่ ครำวตำมระยะเวลำที่เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำกำรติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ให้ขยำยระยะเวลำหยุด
รับคำสั่งซื้อ คำสั่งขำยคืน หรื อคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
Q: บริษัทจัดการจะจัดให้ มีเครื่ องมื อการบริหารและจั ดการความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ องของกองทุน (Liquidity Management
Tools) สาหรับกองทุนรวมนี้ อย่างไร
A: เครื่ องมือกำรบริ หำรและจัดกำรควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools) :
สาหรับในช่ วงแรก (ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565) บริ ษทั จัดกำรจะจัดให้มีเครื่ องมือกำรบริ หำรและจัดกำรควำมเสี่ ยงด้ำน
สภำพคล่องของกองทุนในปั จจุบนั อันได้แก่ กำรปรับมูลค่ำทรัพย์สินสุ ทธิ ดว้ ยสู ตรกำรคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในกำรซื้ อ
ขำยทรั พ ย์สิ น ของกองทุ น รวม (swing pricing) , กำรกำหนดเพดำนกำรขำยคื น หน่ วยลงทุ น (Redemption Gate) , กำร
ดำเนินกำรในกรณี ที่ผอู ้ อกตรำสำรหนี้หรื อลูกหนี้ตำมสิ ทธิ เรี ยกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรื อตรำสำรที่ลงทุนประสบปั ญหำขำด
สภำพคล่องหรื อไม่สำมำรถจำหน่ำยได้ดว้ ยรำคำที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ กำรไม่ขำยหรื อไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตำมคำสั่งที่รับไว้แล้วหรื อจะหยุดรับคำสั่งซื้ อหรื อคำสั่งขำยคืนหน่ วยลงทุน (suspension of dealings) ซึ่ งบริ ษทั จัดกำรจะ
ดำเนินกำรในกรอบวิธีกำรดังต่อไปนี้
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สาหรับในอนาคต หำกบริ ษทั จัดกำรจะเพิ่มเติมกำรใช้เครื่ องมือกำรบริ หำรและจัดกำรควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่องของกองทุน
อันได้แก่ ค่ำธรรมเนียมกำรรักษำสภำพคล่อง (liquidity fee), ค่ำธรรมเนียมกำรซื้ อขำยหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในกำร
ซื้อขำยทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) และ ระยะเวลำที่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้ำก่อนกำรขำยคืนหน่วย
ลงทุน (notice period) นั้น บริ ษทั จัดกำรจะเปิ ดเผยให้ทรำบในหนังสื อชี้้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมฉบับนี้ และ/หรื อทำงเว็บ
ไซด์ของบริ ษทั จัดกำร หรื อ ผ่ำนทำงช่องทำงอื่นที่บริ ษทั จัดกำรกำหนด
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดกำรจะเป็ นผูใ้ ช้ดุลพินิจพิจำรณำเลือกใช้เครื่ องมืออย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรื อหลำยอย่ำงตำมควำมจำเป็ นและหรื อ
ตำมกำรประเมินว่ำสมควรภำยใต้เงื่อนไขข้อจำกัดและสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ โดยบริ ษทั จัดกำรจะระบุวิธีกำร
รวมถึงรำยละเอียดกำรใช้เครื่ องมื อเหล่ำนี้ และหรื อกรณี มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทรำบผ่ำนช่องทำง
ตำมที่บริ ษทั จัดกำรเห็นสมควร โดยกำรใช้เครื่ องมือชนิดหนึ่ง ๆ อำจมีรำยละเอียดหลักเกณฑ์และหรื อเงื่อนไขที่ใช้แตกต่ำง
กันในแต่ละวันทำกำรที่มีกำรใช้เครื่ องมือนั้น ๆ
▪ การปรั บ มู ลค่ าทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิด้ วยสู ต รการคานวณที่ ส ะท้ อ นต้ น ทุ น ในการซื้ อ ขายทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น รวม (swing
pricing)
กำรปรับมูลค่ำทรัพย์สินสุ ทธิ ดว้ ยสู ตรกำรคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในกำรซื้ อขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
หมำยถึง กำรปรับมูลค่ำหน่ วยลงทุน (NAV per Unit) ที่ ใช้ในกำรคำนวณรำคำซื้ อขำยหน่ วยลงทุน ด้วย swing factor เพื่อ
สะท้อนต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยจำกกำรซื้อขำยทรัพย์สิน (transaction costs) ของกองทุนรวมที่อำจเกิดขึ้นจำกปัจจยัต่ำง ๆ เช่น
กำรซื้ อขำยทรัพย์สิน หรื อภำวะที่ตลำดของทรัพย์สินมีควำมผันผวนหรื อสภำพคล่องผิดปกติ หรื อ เหตุกำรณ์ อื่นที่ ส่งผล
กระทบต่อต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยของกองทุนรวม เป็ นต้น โดยสำมำรถ พิจำรณำใช้ขอ้ มูลประมำณกำรภำยใต้ขอ้เทจ็จรงิที่มีอยู่
และหรื อสมมตฐิำนและหรื อกำรประเมินจำกปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่ำที่ สำมำรถทำได้เพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรได้ภำยในเวลำ
และเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ด้วยวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่ง ดังนี้
- “Full swing pricing” เป็ นกำรปรับมูลค่ำหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้วยสู ตรกำรคำนวณที่สะท้อนต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยใน
กำรซื้อขำยทรัพย์สินของกองทุนรวมทุกวันทำกำร โดยไม่ตอ้ งมีกำรพิจำรณำกำหนดระดับ (threshold) ของมูลค่ำซื้อขำย
หน่วยลงทุนสุ ทธิ
- “Partial swing pricing” เป็ นกำรปรั บ มู ล ค่ ำหน่ ว ยลงทุ น (NAV per Unit) ด้ว ยสู ต รกำรค ำนวณทที่ ส ะท้อ นต้น ทุ น และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้ อขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม เฉพำะวันทำกำรที่กองทุนรวมมีมูลค่ำซื้ อขำยหน่วยลงทุนสุ ทธิ เกินระดับ
(threshold) ที่กำหนดไว้
• กองทุนรวมทัว่ ไป
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
- บริ ษทั จัดกำรจะกำหนดอัตรำ swing factor สู งสุ ดไม่เกิ นร้อยละ 2 ของมูลค่ำหน่ วยลงทุน และบริ ษทั จัดกำรจะพิจำรณำ
เลือกใช้ Swing Pricing ที่ เป็ น Full Swing Pricing หรื อ Partial Swing Pricing ตำมดุลพินิจของบริ ษทั จัดกำร โดยคำนึ งถึ ง
ประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลทุนเป็ นสำคัญ
- swing factor มีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็ นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริ ษทั จัดกำรกำหนด โดยพิจำรณำจำกปั จจัยต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
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1. ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยจำกกำรซื้ อขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจำกกำร
ซื้ อขำยทรัพย์สินต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำสัดส่ วนกำรลงทุน และ/หรื อ ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยที่ถูกเรี ยกเก็บ จำกกองทุน
รวมปลำยทำง (กรณี feeder fund หรื อ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรื อค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
2. ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยกำรทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริ มสภำพคล่องรองรับธุรกรรมขนำดใหญ่ (ถ้ำมี) และ/หรื อ ต้นทุนในกำรปรับ
ใช้ตรำสำรอนุพนั ธ์เพื่อป้องกันควำมเสี่ ยง
3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต ที่มีผลกระทบสภำพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดกำรอำจพิจำรณำใช้ขอ้ มูลประมำณกำรภำยใต้ขอ้ เท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐำนและหรื อกำรประเมินจำกปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องเท่ำที่สำมำรถทำได้เพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรได้ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- Swing Thresholds มีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็ นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริ ษทั จัดกำรกำหนด โดยพิจำรณำจำก
ปัจจัยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. สภำพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภำพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
2. พอร์ตกำรลงทุน นโยบำยกำรลงทุน ตลอดจนสภำวะตลำดของทรัพย์สินที่ลงทุน
3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต ที่มีผลกระทบสภำพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดกำรอำจพิจำรณำใช้ขอ้ มูลประมำณกำรภำยใต้ขอ้ เท็จจริ งที่มีอยูแ่ ละหรื อสมมติฐำนและหรื อกำรประเมินจำก
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่ำที่สำมำรถทำได้เพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรได้ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง บริ ษทั จัดกำร จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สำมำรถใช้ร่วมกับ
เครื่ องมือในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงสภำพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
• บริ ษทั จัดกำรขอสงวนสิ ทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ำมี) มำใช้ในกำรพิจำรณำและหรื อตัดสิ นใจเรื่ องต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เครื่ องมือ Swing Pricing ในวันทำกำรนั้น
• บริ ษทั จัดกำรขอสงวนสิ ทธิ เปลี่ยนแปลงอัตรำ swing factor ที่เรี ยกเก็บจริ ง ได้ตำมดุลยพินิจของบริ ษทั จัดกำร แต่ไม่เกิน
อัตรำสู งสุ ดที่กำหนดไว้ในโครงกำร
• บริ ษทั จัดกำรขอสงวนสิ ทธิ ที่จะนำค่ำซื้ อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้ำเป็ นยอดซื้ อหน่วยลงทุนในวันทำกำรที่มี
กำรใช้เครื่ องมือ swing pricing และบริ ษทั จัดกำรจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่ำวไปใช้ในกำรพิจำรณำและหรื อตัดสิ นใจ
เรื่ อ งต่ ำง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ กำรใช้เครื่ อ งมื อ swing pricing ในวัน ท ำกำรนั้น ทั้ง นี้ บริ ษ ัท จัด กำรขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะไม่
เปลี่ยนแปลงกำรดำเนินกำรใด ๆ ที่ได้ดำเนินกำรหรื อตัดสิ นใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เครื่ องมือ swing pricing ในวัน
ทำกำรนั้น แม้หำกภำยหลังปรำกฏว่ำเช็คค่ำซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรื อบำงส่วนของวันทำกำรนั้นไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงิน
ได้และรำยกำรซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรี ยกเก็บไม่ได้น้ นั ไม่ได้รับกำรจัดสรรหน่ วยลงทุน ซึ่ งเป็ นไปตำมดุลย
พินิจของบริ ษทั จัดกำร
การพิจารณาใช้ เครื่ องมือ
• บริ ษทั จัดกำรจะเป็ นผูใ้ ช้ดุลพินิจพิจำรณำเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่ำงกันในแต่ละวันทำกำร ที่มีกำรใช้เครื่ องมือนี้
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• ในกรณี ที่บริ ษทั จัดกำรพิจำรณำใช้ partial swing pricing จะเป็ นกำรใช้เฉพำะวันทำกำรซื้ อขำยใดที่สัดส่ วนของมูลค่ำซื้ อ
ขำยหน่วยลงทุนสุ ทธิ ของกองทุนเที ยบกับมูลค่ำทรัพย์สินสุ ทธิท้ งั หมดของกองทุนมีค่ำเกินกว่ำ swing threshold ที่บริ ษทั
จัดกำรกำหนด โดยที่มูลค่ำซื้ อขำยหน่วยลงทุนสุ ทธิของกองทุนคำนวณจำกมูลค่ำกำรซื้ อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ (switch in) หักด้วยมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่ำกำร
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั้งนี้ รำยละเอียดวิธีกำรคำนวณเป็ นไปตำมวิธีที่บริ ษทั จัดกำรกำหนด
▪ การกาหนดเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Gate)
กำรกำหนดเพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) หมำยถึง กำรกำหนดระดับกำรรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนหรื อ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้เท่ำที่ Redemption Gate ที่กำหนด เมื่อเกิดสถำนกำรณ์ไม่ปกติหรื อประเมินว่ำสถำนกำรณ์
อำจจะไม่ ป กติ โดย สำมำรถกำหนด threshold เป็ นตัวบ่ งชี้ ส ถำนกำรณ์ ไม่ ปกติ ดังกล่ำวและกำรใช้ Redemption Gate
จะต้องไม่เกินกว่ำระยะเวลำที่กำหนดใน gate period
- กองทุนรวมทั่วไป
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
• บริ ษทั จัดกำรจะกำหนด Redemption Gate ไม่ต่ ำกว่ำร้ อยละ 20 ของมูลค่ำทรั พย์สินสุ ทธิ ของกองทุ น ตำมรำยละเอียด
วิธีกำรคำนวณเป็ นไปตำมวิธีที่บริ ษทั จัดกำรกำหนด
• บริ ษทั จัดกำรจะกำหนด Gate period สู งสุ ด ไม่เกิน 7 วันทำกำร ในแต่ละ 30 วัน ตำมรำยละเอียดวิธีกำรคำนวณเป็ นไปตำม
วิธีที่บริ ษทั จัดกำรกำหนด
• ในกรณี ที่บริ ษทั จัดกำรกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้ สถำนกำรณ์ ที่ไม่ปกติดว้ ย Gate threshold ในกรณี ดงั กล่ำว Redemption
Gate จะใช้เฉพำะวันทำกำรซื้ อขำยใดที่สัดส่ วนของมูลค่ำซื้ อขำยหน่ วยลงทุนสุ ทธิ ของกองทุน เทียบกับมูลค่ ำทรัพย์สิน
สุ ทธิ ท้ งั หมดของกองทุนมีค่ำเท่ำกับหรื อมำกกว่ำ Gate threshold ที่บริ ษทั จัดกำรกำหนด โดยที่ มูลค่ำซื้ อขำยหน่วยลงทุน
สุ ทธิของกองทุนคำนวณจำกมูลค่ำกำรซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ (switch in)
หักด้วยมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริ ษทั จัดกำรจะพิจำรณำกำหนดวิ ธีกำรรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตำม Redemption Gate โดยกำรเฉลี่ยตำมสั ดส่ วน (pro-rata
basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
• บริ ษทั จัดกำรอำจพิจำรณำกำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่ำงกันได้ แต่ Redemption Gate จะ
ไม่ต่ำกว่ำ Redemption Gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มำกกว่ำระดับเพดำนที่ระบุไว้ในโครงกำร
• คำสั่งรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่ วนที่เหลือ บริ ษทั จัดกำรจะนำไปทำรำยกำรในวันทำกำรรับซื้ อคืนหน่วย
ลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตำมสัดส่ วน (pro-rata basis) โดยไม่มีกำรจัดลำดับ
ก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถยกเลิกคำสั่งรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยน
ออกส่วนที่เหลือได้ ซึ่งเป็ นไปตำมเงื่อนไขและวิธีกำรที่บริ ษทั จัดกำรกำหนด
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• บริ ษทั จัดกำรจะทำกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตำมรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ
วันทำกำรรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณี ที่กองทุนมีสภำพคล่องเพียงพอ บริ ษทั จัดกำรขอสงวนสิ ทธิ ที่จะรับซื้ อคืน
หน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่ำ Redemption Gate ที่ประกำศใช้
• บริ ษทั จัดกำรจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทรำบเมื่อมีกำรใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้ำ
• ในกรณี ที่มีกำรใช้เครื่ องมือ Redemption Gate นี้ บริ ษทั จัดกำรอำจใช้ร่วมกับเครื่ องมือในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงสภำพคล่อง
อื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
• บริ ษทั จัดกำรขอสงวนสิ ทธิ เปลี่ ยนแปลง อัตรำ Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตำมดุลยพินิจของบริ ษทั
จัดกำร แต่ไม่ต่ำกว่ำ Redemption Gate ขั้นต่ ำที่ ระบุในโครงกำร และไม่เกิ น Gate period สู งสุ ด ที่ ระบุในโครงกำร ทั้งนี้
รำยละเอียดวิธีกำรคำนวณเป็ นไปตำมวิธีที่บริ ษทั จัดกำรกำหนด
• บริ ษทั จัดกำรขอสงวนสิ ทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่ำ Redemption Gate ที่ประกำศใช้
• บริ ษ ัท จัด กำรขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงแนวทำงด ำเนิ น กำรระหว่ ำงกำรท ำ Redemption Gate ได้แ ก่ กำรยกเลิ ก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลำที่กำหนด กำรใช้เครื่ องมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรื อร่ วมกับ Redemption Gate
เป็ นต้น (ถ้ำมี) ทั้งนี้ ในกรณี ที่ไม่สำมำรถชำระค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุน ในส่ วนที่เหลือได้ บริ ษทั จัดกำรอำจพิจำรณำยกเลิก
คำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่คำ้ งอยูใ่ นรำยกำร และแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชกั ช้ำ
• บริ ษทั จัดกำรขอสงวนสิ ทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ำมี) มำใช้ในกำรพิจำรณำและหรื อตัดสิ นใจเรื่ องต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เครื่ องมือ Redemption Gate ในวันทำกำรนั้น
การพิจารณาใช้ เครื่ องมือ
• บริ ษทั จัดกำรจะเป็ นผูใ้ ช้ดุลพินิจพิจำรณำเลือกใช้ Redemption Gate ที่แตกต่ำงกันในแต่ละวันทำกำรที่มีกำรใช้เครื่ องมือนี้
• บริ ษทั จัดกำรอำจพิจำรณำใช้ Redemption Gate เฉพำะกรณี ที่เกิดสถำนกำรณ์ไม่ปกติ หรื อประเมินว่ำสถำนกำรณ์อำจจะ
ไม่ปกติ โดยบริ ษทั จัดกำรอำจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถำนกำรณ์ที่ไม่ปกติดว้ ย Gate threshold ได้ โดยพิจำรณำจำกปัจจัย
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. ควำมผันผวนในตลำดซื้อขำยทรัพย์สิน
2. สภำพคล่องของตลำดทรัพย์สินลดลงจำกภำวะปกติ สภำพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรื อประเมินว่ำสภำพคล่องของ
กองทุ นจะไม่สอดคล้องกับปริ มำณกำรไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจำกกำรไถ่ถอนผิดปกติ เนื่ องจำกมีกำรไถ่ถอน
มำกกว่ำ Redemption Gate ที่กำหนดไว้
3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือกำรควบคุมและคำดกำรณ์ของบริ ษทั จัดกำร
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดกำรอำจพิจำรณำใช้ขอ้ มูลประมำณกำรภำยใต้ขอ้ เท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมติฐำนและหรื อกำรประเมินจำก
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่ำที่สำมำรถทำได้เพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรได้ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
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▪ การดาเนินการในกรณีที่ผ้อู อกตราสารหนี้หรื อลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้ องผิดนัดชาระหนี้ หรื อตราสารที่ลงทุนประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่องหรื อไม่ สามารถจาหน่ ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)
บริ ษทั จัดกำรกองทุนรวมจะปฏิบตั ิตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกั บหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ สน.
9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รำยย่อย
และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถำบัน
▪ การไม่ ขายหรือไม่ รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริ ษทั จัดกำรกองทุนรวมสำมำรถดำเนินกำรได้สูงสุ ดไม่เกิน 1 วันทำกำร เว้นแต่จะได้รับกำรผ่อนผันเวลำดังกล่ำวจำก
สำนักงำน โดยบริ ษทั จัดกำรกองทุนรวมพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสุ จริ ตและสมเหตุสมผลว่ำจำเป็ นต้องระงับกำรซื้อ
ขำยหน่วยลงทุนโดยได้รับควำมเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจำก เหตุจำเป็ นตำมกรณีใดกรณี หนึ่งดังนี้
1. ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่ำงสมเหตุสมผล
2. ไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่ำงเป็ นธรรม และเหมำะสม
3. มีเหตุจำเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ง กำรไม่ขำยหรื อไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตำมคำสั่งที่รับไว้แล้วหรื อจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรื อคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ให้บริ ษทั จัดกำรกองทุนรวมปฏิบตั ิตำม ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนที่มิใช่รำยย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถำบัน
ทั้งนี้ กำรไม่ขำยหรื อไม่รับซื้ อคืนหน่วยลงทุนตำมคำสั่งที่รับไว้แล้วหรื อจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรื อคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้ ว ยเหตุ อื่ น ให้ เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุ น ที่ ทน. 11/2564 เรื่ อง
หลัก เกณฑ์ก ำรจัด กำรกองทุน รวมเพื่ อผูล้ งทุน ทั่วไป กองทุ นรวมเพื่อผูล้ งทุ น ที่ มิ ใช่ รำยย่อย กองทุน รวมเพื่ อผูล้ งทุ น
ประเภทสถำบัน และกองทุนส่วนบุคคล
Q: กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่างไร
A :ผูล้ งทุนหรื อผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนที่ ประสงค์จะสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุนจำกหน่ วยลงทุน ของกองทุนรวมหุ้นระยะยำวหนึ่ ง
(เรี ยกว่ำ “กองทุนต้นทำง”) ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยำวอื่น (เรี ยกว่ำ “กองทุนปลำยทำง”) นั้น กำร
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำกหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทำงซึ่ งเป็ นกองทุนภำยใต้กำรจัดกำรของบริ ษทั จัดกำรหรื อภำยใต้กำร
จัดกำรของบริ ษทั จัดกำรอื่น เพื่อมำลงทุนในกองทุนปลำยทำงภำยใต้กำรจัดกำรของบริ ษทั จัดกำร ไม่ว่ำจะเป็ นกำรสับเปลี่ ยน
หน่วยลงทุนมำยังกองทุนปลำยทำงหนึ่ งหรื อหลำยกองทุนภำยใต้กำรจัดกำรของบริ ษทั จัดกำร ผูล้ งทุนหรื อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
จะต้องสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนมำยังกองทุนปลำยทำง ภำยใน 5 วันทำกำรนับตั้งแต่วนั ถัดจำกวันที่มีคำสั่งให้บริ ษทั จัดกำร
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจำกหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทำงนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
Q: กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดการโอนไว้อย่างไร
A: หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดธนชำต Small Medium Cap หุ้นระยะยำว ไม่สำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้ ตำมที่กฎหมำยกำหนด
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Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนได้
จากช่ องทางใด
A : ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำขำยและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้
โดยบริ ษทั จัดกำรจะประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
วันทำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนล่ำสุ ด ภำยในวันทำกำรถัดไป ในหนังสื อพิมพ์กรุ งเทพธุรกิจ ASTV ผูจ้ ดั กำรรำยวัน สยำมรัฐ
ฉบับวันทำกำร (ทั้งนี้ บริ ษทั จัดกำรขอสงวนสิ ทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหนังสื อพิมพ์ที่ใช้ในกำรประกำศข้อมูลดังกล่ำวของกองทุน
ตำมที่บริ ษทั จัดกำรเห็นเหมำะสม โดยบริ ษทั จัดกำรขอสงวนสิ ทธิที่จะไม่ประกำศล่วงหน้ำ) และสำมำรถติดตำมได้ทำง Website
ของบริ ษทั จัดกำร http:// www.thanachartfundeastspring.com หรื อ ทำงระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ หมำยเลข 0-2126-8399
สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
Q :กองทุนรวมนีม้ กี ารออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรื อไม่ อย่างไร
A: กองทุนรวมนี้ มีกำรออกและส่ งมอบหลักฐำนแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผูส้ ั่งซื้ อหรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ น สมุดบัญชีแสดงสิ ทธิ ใน
หน่วยลงทุนโดยผูส
้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนมีหน้ำที่มำรับสมุดบัญชี แสดงสิ ทธิ ในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง

เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกบริ ษทั จัดกำรหรื อนำยทะเบียนให้ดำเนินกำรเป็ นอย่ำงอื่นได้
บริ ษทั จัดกำรหรื อนำยทะเบียนหน่วยลงทุน อำจมอบหมำยให้ผสู ้ นับสนุนกำรขำยหรื อรับซื้ อคืนที่บริ ษทั จัดกำรแต่งตั้งเป็ น
ผูด้ ำเนิ นกำรดังกล่ำวตำมวรรคหนึ่ ง หรื อให้ผูส้ นับสนุ นกำรขำยหรื อรับซื้ อคืนเป็ นผูด้ ำเนิ นกำรดังกล่ำวในนำมบริ ษทั
จัดกำรหรื อนำยทะเบียน
(รำยละเอียดตำม ข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริ ษทั จัดกำร กำรออกและส่ งมอบเอกสำรแสดงสิ ทธิ ในหน่ วย
ลงทุน)
Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจากัดสิทธิในเรื่ องใด ภายใต้ เงื่อนไขอย่างไร
A: ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อำจถูกจำกัดสิ ทธิในเรื่ อง
กำรถือหน่ วยลงทุนเกินหนึ่ งในสำม:ในกรณี ที่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่ วยลงทุนเกินกว่ำหนึ่ งในสำมของ
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ ำยได้แล้วทั้งหมด บริ ษทั จัดกำรจะไม่นบั คะแนนเสี ยงของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นใน
ส่ วนที่เกินกว่ำหนึ่ งในสำมของจำนวนหน่ วยลงทุนที่จำหน่ ำยได้แล้วทั้งหมด และจะดำเนิ นกำรแก้ไขสัดส่ วนกำรถือหน่ วย
ลงทุนของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นให้มีจำนวนไม่เกินหนึ่งในสำมของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด
ของกองทุน ภำยใน 2 เดือนนับแต่วนั ที่ปรำกฏกรณี ดงั กล่ำว หรื อจะดำเนิ นกำรเลิกกองทุนรวมนั้นทันที เว้นแต่เข้ำข้อยกเว้น
ตำมที่สำนักงำน ก.ล.ต. กำหนด
กองทุนจะไม่จ่ำยเงินปั นผล (ถ้ำมี) ในส่ วนที่เกิน 1 ใน 3 และยกเงินปั นผลส่ วนดังกล่ำวให้เป็ นรำยได้ของแผ่นดิน กรณี กำรเกิน
โดยเกิดจำกกำรลงทุนเพิ่ม ทั้งนี้โดยเป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ว่ำด้วยเรื่ องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัด
กำรถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ำที่ของบริ ษทั จัดกำร
Q :ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งหุ้นของบริษัทใดจะมีช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนว
ทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิม่ เติมหรื อไม่ อย่างไร
A: ผูล้ งทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สิทธิ ออกเสี ยงและกำรดำเนิ นกำรใช้สิ ทธิ ออกเสี ยงได้ที่ทำกำรของบริ ษทั จัดกำร
หรื อโดยผ่ำนเครื อข่ำยอินเตอร์เน็ตของบริ ษทั จัดกำร http:// www.thanachartfundeastspring.com และผูส้ นับสนุนกำรขำยหรื อรับ
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ซื้อคืนที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกบริ ษทั จัดกำร
Q : กองทุนรวมนีม้ ีช่องทางและวิธีการร้ องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ตลอดจนวิธเี ข้ าสู่ กระบวนการดังกล่าวหรื อไม่ อย่างไร
A :กองทุนรวมนี้มีช่องทำงและวิธีกำรร้องเรี ยนของผูล้ งทุน โดย
ผูล้ งทุนสำมำรถ ติดต่อที่ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ธนชำต จำกัด โทรศัพท์ 0-2126-8399 หรื อสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000 หรื อผูด้ ูแลผลประโยชน์ : ธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 02296-4763-90
กำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร
-ไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
Q: ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ซึ่งอย่างน้ อยต้ องมีรายชื่ อกรรมการและผู้บริหาร จานวนกองทุนรวมทั้งหมด
ภายใต้ การบริหารจัดการของบริษัท และมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม
A: ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั จัดกำรกองทุนรวม
ลักษณะกิจการ
บริ ษทั หลักทรั พย์จัดกำรกองทุ นธนชำตจำกัด (บลจ.ธนชำต) เดิ มชื่ อบริ ษทั หลักทรัพ ย์จัดกำรกองทุน รวม ออมสิ นจำกัด
(บลจ.ออมสิ น) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มีนำคม 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชำระแล้วจำนวน 100 ล้ำนบำท เป็ นหนึ่งในเจ็ด
บริ ษ ัท แรกที่ ไ ด้รับ ใบอนุ ญ ำตประกอบธุ รกิ จ หลักทรั พ ย์ป ระเภทจัด กำรกองทุ น รวมจำกกระทรวงกำรคลั ง ต่ อ มำได้รั บ
ใบอนุ ญำตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรจัดกำรกองทุนส่ วนบุคคลปั จจุบนั ดำเนิ นธุ รกิจด้ำนกำรจัดกำรกองทุน รวม
กองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยอยูภ่ ำยใต้กำรกำกับดูจแลของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์
ต่อมำได้เปลี่ยนชื่อเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนรวมธนชำติจำกัดเมื่อ วันที่ 7 เมษำยน 2542 และเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์
จัดกำรกองทุนธนชำติจำกัดเมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 2544 ปั จจุบนั บริ ษทั ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์
จัดกำรกองทุนธนชำตจำกัดโดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 26 พฤษภำคม 2548 เป็ นต้นไป
ทุนจดทะเบียน
จำนวน
แบ่งออกเป็ น
เรี ยกชำระแล้ว

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

บำท
หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท
บำท เมื่อวันที่ 19 มีนำคม 2535

ผู้ถือหุ้น
รำยชื่อผูถ้ ือหุ้น โดยถือหุ้นในบริ ษทั จัดกำรคิดเป็ นร้อยละดังต่อไปนี้
1. บริ ษทั พรู เด็นเชียล คอร์ปอเรชัน่ โฮลดิ้งส์ จำกัด
ร้อยละ 50.09999
2. ธนำคำรทหำรไทยธนชำต
ร้อยละ 49.9
3. พรู เด็นเชียล โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด
ร้อยละ 0.00001
ข้อมูลส่วนสรุปกองทุนเปิ ดธนชาต Small Medium Cap หุน้ ระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทจัดการ ดังนี้
1.
คุณโรบิน
2.
คุณอดิศร
3.
คุณซำเวียร์
4.
คุณอนุวตั ิร์
5.
คุณศรัณย์

ลอยด์ สเปนเซอร์
เสริ มชัยวงศ์
เบอร์นำร์ด มัวรี ช ไมเยอร์
เหลืองทวีกุล
ภู่พฒั น์

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

จานวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้ การบริหารจัดการของบริษัท 101 กองทุน (ข้อมูล ณ 30 ธันวำคม 2564)
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม 168,855,778,202.79 ล้ำนบำท (ข้อมูล ณ 30 ธันวำคม 2564)
รำยชื่อคณะกรรมกำรกำรลงทุน
รำยชื่อคณะกรรมกำรบริ หำรกำรลงทุน ได้แก่
1.
คุณยิง่ ยง
เจียรวุฑฒิ
ประธำนคณะกรรมกำร
2.
คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
กรรมกำร
3.
คุณอำพล โฆษิตำภรณ์
กรรมกำร
4.
คุณธีรนุช
ธรรมภิมุขวัฒนำ
กรรมกำร
5.
คุณวิภำสิ ริ
เกษมศุข
กรรมกำร
6.
คุณสมสุ ข
สุ รัตนชัยกำร
กรรมกำร
Q :รายชื่ อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการกองทุนรวมรวมทั้ง
หน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว
A :รำยชื่อผูจ้ ดั กำรกองทุน ประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรทำงำน และ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ชื่ อ นามสกุล
ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนำ

นำยอนุชำ จิตสมเกษม

ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์ ทางาน
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
- ปริ ญญำเอก / ปรัชญำดุษฎี
- ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
- ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
บัณฑิต สำขำนวัตกรรมกำร
บลจ.ธนชำต
กลุ่มกองทุนต่ำงประเทศ
จัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
- ผูอ้ ำนวยกำร ฝ่ ำยบริ หำรควำม
สวนสุ นนั ทำ
เสี่ ยง/ ฝ่ ำยตรำสำรหนี้/ฝ่ ำยลงทุน
- ปริ ญญำโท / MBA (Finance)
ต่ำงประเทศ
New York University
กองทุนบำเหน็จบำนำญ
- ปริ ญญำตรี / BBAบริ หำรธุรกิจ
ข้ำรำชกำร
(กำรเงิน) จุฬำลงกรณ์
เจ้ำหน้ำที่ลงทุน ธนำคำรแห่ง
มหำวิทยำลัย CFA level I
ประเทศไทย
ปริ ญญำโท / บริ หำรธุรกิจ
ผูจ้ ดั กำรกองทุนอำวุโส
ผูจ้ ดั กำรกองทุนอำวุโส
(กำรเงิน)
บลจ.ธนชำต
ฝ่ ำยตรำสำรทุน
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ผูจ้ ดั กำรกองทุน 2 บลจ.ธนชำต
CISA
ผูจ้ ดั กำรส่วนธุรกิจกองทุนธนำคำร
ไทยธนำคำร จำกัด(มหำชน)
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ชื่ อ นามสกุล

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ ทางาน
ผูจ้ ดั กำรกองทุนธนำคำรทหำรไทย
จำกัด(มหำชน)
พนักงำนธุรกิจต่ำงประเทศ/
วิเครำะห์สินเชื่อธนำคำรทหำรไทย
จำกัด (มหำชน)

หน้ าที่ความรับผิดชอบ

Q : รายชื่ อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน นายทะเบียนหน่ วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมทั้งต้ องจัดให้ มี
ข้ อความว่า รายชื่ อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
A : ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

บริษัท
ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชำต จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้จำกัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรออมสิ นสำนักงำนใหญ่
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ จำกัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
บริ ษทั หลักทรัพย์นำยหน้ำซื้อขำยหน่วยลงทุน อินฟิ นิติ จำกัด
ธนำคำรกสิ กรไทย
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั หลักทรัพย์นำยหน้ำซื้อขำยหน่วยลงทุนฟิ นโนมีนำ จำกัด

เบอร์ โทรศัพท์
02-292-4352
0-2217-8852
0-2680-1383
0-2670-8649
0-2305-9442
0-2695-5847
0-2258-8951
0-2635-1700 ต่อ 771 ถึง 778
0-2658-5800 ต่อ 808
0-2299-8170
0-2638-5626
0-2763-7525
0-2658-9233
0-2680-5061
0-2238-3988
02-273-2189
0-2648-1718
0-2009-8888
02-026-5100 กด 1

หรื อผูส้ นับสนุนกำรขำยและรับซื้อคืนที่บลจ.ธนชำตแต่งตั้ง
รำยชื่อนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนธนชำต จำกัดโทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสำร 0-2126-8398
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รำยชื่อผูด้ ูแลผลประโยชน์
ธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2296-4763-90
นอกจำกหน้ำที่ตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้ำที่ตำมกฎหมำยในกำรรักษำประโยชน์ของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนด้วย
ช่ องทางที่ผ้ลู งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
ผูล้ งทุนสำมำรถขอรับหนังสื อชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำรได้ที่ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ธนชำต จำกัด ธนำคำรธนชำต
หรื อผูส้ นับสนุนกำรขำยหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรื อ เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดกำร www.thanachartfundeastspring.com
ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับขนาดของหุ้นที่ลงทุน (Capitalization Risk)
เนื่ องจำกกองทุนจะไม่ลงทุนในหุ้นที่เป็ นส่ วนประกอบของดัชนี SET 50 (ณ วันที่ลงทุนครั้งแรก) ดังนั้น หุ้นที่กองทุนจะ
พิจำรณำลงทุนจึงอำจเป็ นหุ้นขนำดกลำงและหุ้นขนำดเล็ก กองทุนจึงมีควำมเสี่ ยงสู งกว่ำกำรลงทุนในหุ้นของบริ ษทั ขนำด
ใหญ่ ที่ จัด ตั้งมำนำนและมี ค วำมมั่น คง ควำมเสี่ ย งที่ เกี่ ยวข้อ งกับ กำรลงทุ น ในหุ้ น ของบริ ษ ัท ขนำดกลำง (Medium-sized
company risk) และหรื อหุ้นของบริ ษทั ขนำดเล็ก (Small company risk) เช่น รำคำของหุ้นของบริ ษทั ขนำดกลำง และหุ้นของ
บริ ษทั ขนำดเล็ก อำจจะมีควำมผันผวนสู งกว่ำรำคำหุ้นบริ ษทั ขนำดใหญ่ และมีขอ้ มูลวิเครำะห์หลักทรัพย์ที่เผยแพร่ แก่ผลู ้ งทุน
น้อยกว่ำ ประกอบกับจะมีควำมเสี่ ยงทำงธุรกิจอื่น ๆ เพิ่มเติมเมื่อเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ขนำดใหญ่ เช่น จะมีควำมจำกัดมำกกว่ำ
ในด้ำนแหล่งเงินทุน ด้ำนกำรบริ หำรจัดกำร (limited managerial and financial resources) ด้ำนควำมหลำกหลำยและกำรพัฒนำ
ของสิ นค้ำ/บริ กำรและตลำดที่ เสนอขำย (limited product lines and market) ซึ่ งข้อจำกัดเหล่ำนี้ อำจทำให้บริ ษทั ขนำดกลำง
และบริ ษทั ขนำดเล็กมีควำมอ่อนไหวและได้รับผลกระทบมำกกว่ำ เมื่อภำวะเศรษฐกิจ อัตรำดอกเบี้ ย และหรื อภำวะธุ รกิ จ
อุตสำหกรรมนั้นมีกำรเปลี่ยนแปลงในทำงลบ กำรเติบโตของบริ ษทั จึงมีควำมแน่นอนน้อยกว่ำบริ ษทั ขนำดใหญ่
(1) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในการลงทุน (concentration risk / focus risk)
(2) เนื่ องจากกองทุนจะไม่ ลงทุนในหุ้นที่เป็ นส่ วนประกอบของดัชนี SET 50 (ณ วันที่ลงทุนครั้งแรก) ดังนั้น หุ้นที่กองทุนจะ
พิจำรณำลงทุนจึงอำจเป็ นหุ้นขนำดกลำงและหุ้นขนำดเล็ก กองทุนจึงมีกำรลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีควำมหลำกหลำยน้อยกว่ำ
และมีกำรกระจำยกำรลงทุนต่ำกว่ำกองทุนตรำสำรทุนทัว่ ไป และดัชนี ตลำดหลักทรัพย์ฯ กองทุนจึงอำจมีควำมผันผวนสู ง
กว่ำปกติ (ผูล้ งทุนมีโอกำสขำดทุนหรื อกำไรมำกกว่ำกองทุนหุ้นทัว่ ๆ ไปที่มีกระจำยกำรลงทุนมำกกว่ำหรื อเท่ำกับดัชนีตลำด
หลักทรัพย์) อย่ำงไรก็ตำม กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่งเกินร้อยละ 25 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุ ทธิ
ของกองทุน และกำรลงทุนของกองทุนจะเป็ นไปตำมที่สำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
ควำมเสี่ ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องคือ โอกำสที่ กองทุนไม่สำมำรถซื้ อหรื อขำยตรำสำรที่ ถือครองอยู่ในรำคำ จำนวน และ
ระยะเวลำ ที่ตอ้ งกำรได้ ทั้งนี้ หุ้นของบริ ษทั ขนำดกลำง และหุ้นของบริ ษทั ขนำดเล็กที่กองทุนพิจำรณำลงทุน โดยหลักกำร
ทัว่ ไปหุ้นเหล่ำนี้จะมีสภำพคล่องในกำรซื้ อขำยต่ำกว่ำหุ้นของบริ ษทั ขนำดใหญ่ (large cap) และอำจมีปริ มำณกำรซื้ อขำยน้อย
ในขณะใดขณะหนึ่งซึ่ งอำจทำให้กองทุนมีขอ้ จำกัดไม่สำมำรถซื้ อขำยหุ้นขนำดกลำง หรื อหุ้นขนำดเล็กเหล่ำนั้นได้ตำมรำคำ/
ปริ มำณและภำยในเวลำที่ตอ้ งกำร
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ความสี่ยงจากการบริหารการลงทุนเชิงรุก (Active Management)
กองทุนมีแนวทำงกำรบริ หำรจัดกำรเชิงรุ ก (Active Management) คือ มีเป้ำหมำยชนะดัชนีมำตรฐำน ดังนั้น กองทุนจึงมีควำม
เสี่ ยงที่กลยุทธ์กำรลงทุน กำรวิเครำะห์หลักทรัพย์ที่ลงทุน กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง และปั จจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อกำรตัดสิ นใจลงทุน
ของผูจ้ ดั กำรกองทุน อำจจะทำให้ไม่สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่ำว รวมถึงควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกกำรคัดเลือกหลักทรัพย์ที่
กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่ งมีโอกำสที่หุ้นที่กองทุนลงทุนจะมีรำคำลดลง เนื่องจำกกำรวิเครำะห์หลักทรัพย์
ธุ รกิจอุตสำหกรรม แนวโน้มภำวะเศรษฐกิจและตลำดทุน หรื อศักยภำพโดยเปรี ยบเทียบกับหุ้นอื่น ๆ ไม่เป็ นไปตำมที่ ได้
ประเมินไว้
ความเสี่ยงจากตลาด (market risk)
ได้แก่ ควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกรำคำ หรื อผลตอบแทนปรับตัวขึ้นลง ซึ่ งมักขึ้นอยู่กบั สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ เช่น ภำวะกำรเมือง สังคม
ภำยในประเทศ ภำวะเศรษฐกิจ ตลำดเงิน ตลำดทุนทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ ที่จะกระทบต่อภำคธุ รกิจจนทำให้ภำวะ
ตลำดเปลี่ยนแปลงไปจนมีผลกระทบต่อรำคำหุ้น ซึ่ งอำจจะมีผลกระทบในทำงลบต่อหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐำนดีดว้ ย ดังนั้นมูลค่ำ
หน่ วยลงทุนของกองทุนจึงอำจมีกำรปรับตัวขึ้นลงและผันผวนตำมกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำหุ้นและหลักทรัพย์ที่กองทุน
ลงทุน ซึ่ งจะมีผลต่อผลกำไร ขำดทุน ที่ผลู ้ งทุนได้รับหำกมีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลำที่ต่ำงกัน ซึ่งอำจทำให้ผลู ้ งทุน
ได้รับผลขำดทุนจำกกำรลงทุนหรื อได้รับเงินคืนต่ำกว่ำเงินลงทุนเริ่ มแรกได้
(3) ความเสี่ยงจากการดาเนินงานของบริษัทผู้ออกหุ้นหรื อตราสารนั้น (business risk /company risk)
(4) ได้แก่ โอกำสที่รำคำ หรื อผลตอบแทนของหุ้นหรื อตรำสำรอำจเปลี่ยนแปลงขึ้นลงจำกปั จจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ภำวะธุรกิจ
และอุตสำหกรรม ผลกำรดำเนิ นงำน ควำมสำมำรถของผูบ้ ริ ห ำรบริ ษ ัท ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรเงิน กำรตลำด กำรผลิ ต
กฎหมำย ของบริ ษทั ผูอ้ อกหุ้นหรื อ ตรำสำร รวมถึงควำมเสี่ ยงเฉพำะของธุรกิจอุตสำหกรรมนั้น ๆ เป็ นต้น ซึ่ งอำจมีผล
ให้รำคำหุ้นกลุ่มนั้นหรื อหุ้นเฉพำะตัวนั้นๆ ผันผวนหรื อตกต่ำลงได้ และในส่วนของตรำสำรแห่งหนี้จะรวมถึงโอกำสที่ผู ้
ออกตรำสำรแห่งหนี้ไม่สำมำรถจ่ำยชำระหนี้ได้เต็มตำมจำนวนเงินหรื อตำมเวลำที่กำหนดไว้ (default risk) โดยกองทุนจะ
พิจำรณำปั จจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องเป็ นแนวทำงในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง เช่น กำรวิเครำะห์ปัจจัยพื้นฐำนของหุ้น หรื อตรำ
สำรนั้น ในส่ วนของตรำสำรหนี้จะพิจำรณำถึงควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี้ยและเงินต้นของผูอ้ อกตรำสำร และ/หรื อ
กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหนี้ หรื อผูอ้ อกตรำสำรหนี้ เป็ นต้น
(5) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk)
(6) ได้แก่ โอกำสที่รำคำของตรำสำรหนี้ที่กองทุนลงทุนจะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็ นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของระดับอัตรำ
ดอกเบี้ยในตลำด โดยทัว่ ไปรำคำของตรำสำรหนี้ จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงตรงข้ำมกับกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำ
ดอกเบี้ย และตำมปกติตรำสำรหนี้ที่มีอำยุคงเหลือยิ่งยำวนำนเท่ำไร กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยก็จะยิ่งมีผลกระทบ
ต่อรำคำตรำสำรมำกขึ้น ทั้งนี้ บริ ษทั จัดกำรมีแนวทำงในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย โดยกำรวิเครำะห์ปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องหรื อที่มีผลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจ นโยบำยรัฐบำล นโยบำยกำรเงินกำรคลัง สภำพคล่องในระบบเป็ น
ต้น เพื่อคำดกำรณ์แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย และใช้ประกอบกำรกำรตัดสิ นใจลงทุนในตรำสำร โดย
พิจำรณำให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนและแนวโน้มอัตรำดอกเบี้ยที่คำดกำรณ์ไว้ ทั้งนี้ ควำมเสี่ ยงจำก
กำรเปลี่ ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ ย (Interest Rate Risk) เป็ นส่ วนหนึ่ งของควำมเสี่ ยงจำกควำมผันผวน ของรำคำตรำสำร
(Market Risk) ซึ่ งโดยหลักกำรคือ โอกำสที่รำคำหรื อผลตอบแทนของตรำสำรปรับตัวขึ้นลง เนื่องจำกควำมผันผวนของ
ปั จจัยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภำวะเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ค่ำเงิน ภำวะตลำดเงิน ตลำดทุน และอัตรำดอกเบี้ย เป็ นต้น
ทั้งนี้ กองทุนจะพิจำรณำกระจำยกำรลงทุนในตรำสำรต่ำงๆ โดยพิจำรณำจำกปั จจัยพื้นฐำน ศักยภำพของผูอ้ อกตรำสำร
และสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำรลงทุนของตรำสำรดังกล่ำว รวมทั้งกำรกำหนด
สัดส่วนกำรลงทุนที่เหมำะสมและสอดคล้องกับนโยบำยกำรลงทุนของกองทุน
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ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าเพื่อลดความเสี่ยงของกองทุน
ผูล้ งทุนอำจจะพลำดโอกำสในกำรได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจำกกำรที่กองทุนไปลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพื่อลดควำม
เสี่ ยง ทั้งนี้ กำรลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ดังกล่ำว อำจไม่สำมำรถลดควำมเสี่ ยงของกองทุนได้ท้งั หมด
ความเสี่ยงจากการไถ่ ถอนจานวนมากของผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุน (large redemption risk)
หำกเกิดกรณี ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนขำยคืนหน่วยลงทุนจำนวนมำกพร้อมกันหรื อในเวลำใกล้เคียงกัน อำจทำให้กองทุน
จำเป็ นต้องขำยหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนด้วยระดับรำคำที่ทำให้ขำดทุน เพื่อให้มีสภำพคล่องเพียงพอที่จะจ่ำยคืนเงินค่ำขำยคืน
หน่วยลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับตราสารอนุพนั ธุ์ (Derivative risk)
(7) ควำมเสี่ ยงจำกกำรลงทุนในสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ ยงของกองทุน คือกำรที่ผลู ้ งทุนอำจจะพลำดโอกำสใน
กำรได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจำกกำรที่กองทุนไปลงทุนในสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ ยง ทั้งนี้ กำรลงทุนใน
สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ ดังกล่ำว อำจไม่สำมำรถป้องกันควำมเสี่ ยงของกองทุนได้ท้ งั หมด กำรใช้ตรำสำรอนุพนั ธุ์ และกำรทำ
ธุรกรรม เพื่อป้องกันควำมเสี่ ยง (hedging) อำจจะบรรลุวตั ถุประสงค์ หรื ออำจจะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ที่วำงไว้ก็ได้ อีกทั้งยัง
มีควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องด้วย ตรำสำรอนุ พนั ธุ์จะมีตน้ ทุนที่เกี่ยวข้อง อำจมีควำมผันผวน ควำมสำเร็ จในใช้ตรำสำรอนุ พนั ธุ์
อำจจะขึ้นอยู่กบั ควำมสำมำรถของผูจ้ ดั กำรกองทุนในกำรคำดกำรควำมเคลื่อนไหวของตลำด ควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องรวมถึง
กำรไม่สำมำรถส่ งมอบ (delivery failure) กำรที่ผเู ้ กี่ยวข้องอื่น ๆ ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมข้อตกลง ควำมเสี่ ยงที่กองทุนจะเกิดผล
ขำดทุนหำกเป็ นกรณี swap transaction แบบ net basis จะขึ้นอยู่กบั คู่สัญญำฝ่ ำยใดมีขอ้ ผูกพันที่จะต้องจ่ำยชำระส่ วนต่ำง (net
amount) ให้กบั อีกฝ่ ำยหนึ่ ง ในกรณี ที่คู่สัญญำผูกพันที่จะต้องจ่ำยชำระส่ วนต่ำง (net amount)ให้กบั กองทุน ควำมเสี่ ยงที่จะ
ขำดทุนของกองทุนเท่ำกับกำรขำดทุนทั้งจำนวนที่กองทุนมีสิทธิได้รับ หำกกองทุนเป็ นฝ่ ำยผูกพันที่จะต้องจ่ำยชำระส่ วนต่ำง
(net amount) ควำมเสี่ ยงที่ จะขำดทุนของกองทุนจำกัดเท่ ำกับส่ วนต่ำง (net amount) ตรำสำรอนุ พนั ธุ์ แบบ OTC derivative
instruments จะมีระดับควำมเสี่ ยงสู งกว่ำ เนื่องจำกมีสภำพคล่องและกำรกำกับดูแล (regulated) ต่ำกว่ำ
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ตารางสรุปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนรวม
ส่ วนที่ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรื อคู่สัญญา (single entity limit)
หมำยเหตุ: ในกรณี เป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ ับฝำก ผูอ้ อกตรำสำรหรื อคู่สัญญำ
แล้วแต่กรณี
เงินฝำกหรื อตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรดำเนินงำนของ MF
Derivatives on organized exchange
ข้ อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่ วน
(% ของ NAV)
1
ตรำสำรภำครัฐไทย
ไม่จำกัดอัตรำส่วน
2
หน่วย CIS
ไม่จำกัดอัตรำส่วน
3
เงินฝำกหรื อตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่ผรู ้ ับฝำกหรื อผูอ้ อกตรำสำรมีลกั ษณะ ไม่เกิน 20%
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี้
3.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
3.2 เป็ นธนำคำรออมสิ น ทั้งนี้ เฉพำะเงินฝำกหรื อตรำสำรที่รัฐบำลเป็ น
ประกัน
4
ตรำสำรที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
ไม่เกินอัตรำดังนี้ แล้วแต่อตั รำใดจะสู ง
4.1 เป็ นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้ก่ ึงทุน ตรำสำรที่มีลกั ษณะสัญญำซื้อขำย กว่ำ
ล่วงหน้ำแฝง (SN) หรื อศุกูก ที่ผอู ้ อกจัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย หรื อสำขำ
10% หรื อ
ของธนำคำรพำณิ ชย์ต่ำงประเทศที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจธนำคำร
น้ ำหนักของตรำสำรที่ลงทุนใน
พำณิ ชย์ในประเทศไทย
benchmark + 5%
4.2 เป็ นตรำสำรที่มีลกั ษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี้
4.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
4.2.2 ผูอ้ อกมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นกำรทัว่ ไป โดยมีรำยละเอียดตำมแบบ
filing
4.2.3 ในกรณี ที่เป็ นตรำสำรที่มีกำหนดวันชำระหนี้นอ้ ยกว่ำหรื อเท่ำกับ 397
วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตำม 4.2.1 หรื อ 4.2.2 ผูม้ ีภำระ
ผูกพันตำมรำสำรดังกล่ำวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
4.2.3.1 ธนำคำรพำณิ ชย์ บริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน
4.2.3.2 ธนำคำรออมสิ น
4.2.3.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
4.2.3.4 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลำดรองสิ นเชื่อที่อยูอ่ ำศัย
4.2.3.6 ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
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ข้ อ

5

6

7

ประเภททรัพย์สิน
4.2.3.9 บริ ษทั หลักทรัพย์
4.3 เสนอขำยในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.5 ในกรณี ที่เป็ นตรำสำรที่มีกำหนดวันชำระหนี้มำกกว่ำ 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ regulated market
ทรัพย์สินดังนี้
5.1 ตรำสำรทุนที่จดทะเบียนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลักทรัพย์สำหรับผู ้
ลงทุนทัว่ ไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตรำสำรทุนที่ผอู ้ อกตรำสำรอยูร่ ะหว่ำง
ดำเนินกำรแก้ไขเหตุที่อำจทำให้มีกำรเพิกถอนกำรเป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขำยใน
SET)
5.2 ตรำสำรทุนที่ออกโดยบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย ซึ่งหุน้ ของ
บริ ษทั ดังกล่ำวซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลักทรัพย์สำหรับผูล้ งทุนทัว่ ไป
ของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริ ษทั ที่อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรแก้ไขเหตุที่อำจทำให้มี
กำรเพิกถอนหุ้นออกจำกกำรซื้อขำยใน SET)
5.3 หุ้นที่อยูใ่ นระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซื้อขำยตำม 5.1
5.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ที่มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือของผูอ้ อกตรำสำร
หรื อคู่สัญญำ (issuer rating) อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญำมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5.1 reverse repo
5.5.2 OTC derivatives
5.6 หน่วย infra หรื อหน่วย property ดังนี้
5.6.1 จดทะเบียนซื้อขำยหรื ออยูใ่ นระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซื้อขำย
ในกระดำนซื้อขำยหลักทรัพย์สำหรับผูล้ งทุนทัว่ ไปของ SET (แต่ไม่รวมถึง
หน่วยดังกล่ำวที่อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรแก้ไขเหตุที่อำจทำให้มีกำรเพิกถอน
หน่วยดังกล่ำวออกจำกกำรซื้อขำยใน SET)
5.6.2 เป็ นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลกั ษณะกระจำยกำรลงทุนในกิจกำร
โครงสร้ำงพื้นฐำน อสังหำริ มทรัพย์ หรื อสิ ทธิกำรเช่ำ แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตำมแนวทำงที่สำนักงำนกำหนด
หน่วย infra หรื อหน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะกระจำยกำรลงทุน
ในกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน อสังหำริ มทรัพย์ หรื อสิ ทธิกำรเช่ำ แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตำมแนวทำงที่สำนักงำนกำหนด และมีลกั ษณะตำม 5.6.1
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจำกที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 8 (SIP)
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อัตราส่ วน
(% ของ NAV)

รวมกันไม่เกินอัตรำดังนี้ แล้วแต่อตั รำ
ใดจะสู งกว่ำ
15% หรื อ
น้ ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 5%

ไม่เกิน 15%

รวมกันไม่เกิน 5%

ส่ วนที่ 2 : อัตราส่ วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์สิน
1

กำรลงทุนในทรัพย์สินของบริ ษทั ทุกบริ ษทั ที่อยูใ่ นกลุ่มกิจกำรเดียวกันหรื อ
กำรเข้ำเป็ นคู่สัญญำในธุรกรรมทำงกำรเงินกับบริ ษทั ดังกล่ำว

อัตราส่ วน
(% ของ NAV)
ไม่เกินอัตรำใดอัตรำหนึ่งดังนี้ แล้วแต่
อัตรำใดจะสู งกว่ำ
(1) 25% หรื อ
(2) น้ ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 10%

หมำยเหตุ: ในกรณี เป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กำหนดเกี่ยวกับ group limit
เงินฝำกหรื อตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรดำเนินงำนของ MF
Derivatives on organized exchange
ส่ วนที่ 3 : อัตราส่ วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์สิน
1

2

3
4
5
6
7

เงินฝำกหรื อตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญำใช้เงิน ที่นิติ
บุคคลตำมกฎหมำยไทย (ไม่รวมถึงสำขำในต่ำงประเทศของนิติบคุ คล
ดังกล่ำว) เป็ น ผูอ้ อก ผูส้ ั่งจ่ำย หรื อคู่สัญญำ ดังนี้
1.1 ธนำคำรหรื อสถำบันกำรเงินที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตั้งขึ้น
1.2 ธนำคำรพำณิ ชย์
1.3 บริ ษทั เงินทุน
1.4 บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลำดรองสิ นเชื่อที่อยูอ่ ำศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิ ทธิ์มำจำกคู่สัญญำตำม
reverse repo หรื อ securities lending หรื อ derivatives)
ทรัพย์สินดังนี้
2.1 ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญำใช้เงิน หรื อตรำสำรที่มีลกั ษณะของสัญญำซื้อ
ขำยล่วงหน้ำแฝง (SN) ที่มีเงื่อนไขห้ำมเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดำเนินกำรให้มี
กำรรับโอนสิ ทธิเรี ยกร้องในตรำสำรได้ตำมวิธีกำรที่กฎหมำยกำหนด หรื อมี
เงื่อนไขให้ MF สำมำรถขำยคืนผูอ้ อกตรำสำรได้
2.2 เงินฝำกหรื อตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่มีระยะเวลำกำรฝำกเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตำมข้อ 7 ของส่วนนี้
reverse repo
Securities lending
หน่วย CIS
หน่วย Property
Total SIP ซึ่งได้แก่ทรัพย์สินตำมข้อ 7 ของส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่
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อัตราส่ วน
(% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ย ในรอบปี
บัญชี (หรื อในรอบอำยุกองทุนสำหรับ
กองทุนที่มีอำยุโครงกำรน้อยกว่ำ 1 ปี )
- อัตรำข้ำงต้นไม่ใช้กบั กองทุนที่อำยุ
โครงกำร คงเหลือน้อยกว่ำหรื อเท่ำกับ
6 เดือน ทั้งนี้ เฉพำะกองทุนที่มีอำยุท้งั
โครงกำรมำกกว่ำหรื อเท่ำกับ 1 ปี

รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 20%
ไม่เกิน 15%
รวมกันไม่เกิน 15%

ข้ อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่ วน
(% ของ NAV)

คำนวณตำมผูอ้ อกทรัพย์สินหรื อคู่สัญญำ (single entity limit) แต่ไม่รวมตรำ
สำรหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้ก่ ึงทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
7.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับต่ำกว่ำ investment grade หรื อไม่มี credit rating
8
กำรเข้ำทำธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรลดควำมเสี่ ยง
ไม่เกินมูลค่ำควำมเสี่ ยงที่มีอยู่
(Hedging)
หมำยเหตุ: สำหรับกำรลงทุนในเงินฝำกหรื อตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรดำเนินงำนของกองทุน ไม่มีขอ้ กำหนดเกี่ยวกับ
product limit
ส่ วนที่ 4 : อัตราส่ วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่ วน
(% ของ NAV)
1
หุ้นของบริ ษทั รำยใดรำยหนึ่ง
ทุกกองทุนรวมกันภำยใต้กำรจัดกำรของ บลจ. รำยเดียวกัน ต้องมีจำนวนหุ้น
ของบริ ษทั รวมกัน < 25% ของจำนวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั นั้น (ไม่
นับรวมกำรถือหุ้นของกองทุนวำยุภกั ษ์)
2
ตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้ก่ ึงทุน ของ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำหนี้สินทำงกำรเงิน (financial liability) ของผูอ้ อกตรำ
ผูอ้ อกรำยใดรำยหนึ่ง (ไม่รวมถึงตรำ สำรรำยนั้น ตำมที่เปิ ดเผยไว้ในงบกำรเงินสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีล่ำสุ ด
สำรหนี้ภำครัฐไทย)
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผอู ้ อกตรำสำรมีหนี้สินทำงกำรเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลำบัญชีถดั ไปและยังไม่ปรำกฎในงบกำรเงินล่ำสุ ด บลจ. อำจนำมูลค่ำ
หนี้สินทำงกำรเงินดังกล่ำวมำรวมกับมูลค่ำหนี้สินทำงกำรเงินตำมงบกำรเงิน
ล่ำสุ ดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทำงกำรเงินนั้นจะต้องเป็ นข้อมูลที่มีกำร
เผยแพร่ เป็ นกำรทัว่ ไป
และในกรณี ที่ผอู ้ อกตรำสำรไม่มีหนี้สินทำงกำรเงินตำมที่เปิ ดเผยไว้ในงบ
กำรเงินสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีล่ำสุ ด ให้ใช้อตั รำส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำรตำมข้อนี้ของผูอ้ อกรำยนั้นเป็ นรำยครั้ง
เว้นแต่ในกรณี ที่ผอู ้ อกตรำสำรได้มีกำรยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงกำร
(bond issuance program) ให้พิจำรณำเป็ นรำยโครงกำร
2.2 ในกรณี ที่กองทุนลงทุนในตรำสำรตำมข้อนี้โดยเป็ นตรำสำรที่ออกใหม่
และมี credit rating อยูใ่ นระดับต่ำกว่ำ investment grade หรื อไม่มี credit rating
ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภำยใต้กำรจัดกำรของ บลจ. รำยเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำรดังกล่ำวเป็ นรำยครั้ง เว้น
แต่กรณี ที่ผอู ้ อกตรำสำรได้มีกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์ในลักษณะเป็ นโครงกำร (bond issuance program) ให้พิจำรณำเป็ น
รำยโครงกำร
(อัตรำส่วนตำม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณี เป็ นตรำสำรที่ออกโดยบุคคลดังนี้
1. ธพ. บง. หรื อ บค. ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน
2. ธนำคำรออมสิ น
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ข้ อ

ประเภททรัพย์สิน

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุน
หนึ่ง

4

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุน
หนึ่ง

5

หน่วย property ของกองทุนใด
กองทุนหนึ่ง

อัตราส่ วน
(% ของ NAV)
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
5. บรรษัทตลำดรองสิ นเชื่อที่อยูอ่ ำศัย
6. ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
9. บริ ษทั หลักทรัพย์
10. สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมำชิก
11. สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับ บุคคลตำม 1. – 9.)
ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรื อกองทุน CIS
ต่ำงประเทศที่ออกหน่วยนั้น
อัตรำข้ำงต้นไม่ใช้กบั กำรลงทุนในกรณี ดงั นี้
กำรลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนำดเล็กและมีกำร
เสนอขำยต่อผูล้ งทุนในวงกว้ำง โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น
เว้นแต่เป็ นหน่วย property ของกองทุนที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนำดเล็กและมีกำร
เสนอขำยต่อผูล้ งทุนในวงกว้ำง โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน

ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออก
หน่วยนั้น เว้นแต่เป็ นหน่วย property ของกองทุนที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนำดเล็ก
และมีกำรเสนอขำยต่อผูล้ งทุนในวงกว้ำง โดยได้รับควำมเห็นชอบจำก
สำนักงำน
ทั้งนี้กำรคำนวณสัดส่วนตำมนโยบำยกำรลงทุนและอัตรำส่วนกำรลงทุนให้เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
ว่ำด้วยกำรลงทุน
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ตารางแสดงค่าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผู้ซื้อหรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนหรือกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน
รายการที่เรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (frontend fee)
ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(back-end fee)
ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(switching fee)**
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วย
ลงทุน
ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิ ทธิ
ในหน่วยลงทุน

อัตราตามโครงการ*
(ร้ อยละของมูลค่าหน่ วยลงทุน)
ไม่เกิน 3.210 %

เรียกเก็บจริง*
2563
0.535%

ไม่เกิน 3.210 %

ยกเว้น

ไม่เกิน 3.210 %

อัตรำค่ำธรรมเนียมจะเท่ำกับค่ำธรรมเนียมในกำรขำย
(ถ้ำมี) และรับซื้อคืน (ถ้ำมี) หน่วยลงทุน โดยไม่เรี ยก
เก็บซ้ ำซ้อน
ไม่เกิน 53.50 บำท ต่อ 1,000 หน่วย

ไม่เกิน 53.50 บำท ต่อ 1,000
หน่วย
ตำมอัตรำที่ธนำคำรกำหนด
ไม่มี

2562

2564

ตำมอัตรำที่ธนำคำรกำหนด
ไม่มี

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
รายการที่เรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร
ค่ำธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
ค่ำประกำศ รำยงำนต่ำงๆ ใน
หนังสื อพิมพ์
ค่ำใช้จ่ำยในกำรสอบบัญชี
ค่ำจัดทำรำยงำนและเอกสำรกองทุน
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
รวมค่าใช้ จ่ายทั้งหมด

ไม่เกิน 2.140%
ไม่เกิน 0.064%
ไม่เกิน 0.1.61%
ตำมที่จ่ำยจริ ง

2562
2.140%
0.021%
0.134%
0.094%

เรียกเก็บจริง
2563
2.138%
0.021%
0.134%
0.040%

2564
2.140%
0.021%
0.134%
-

ตำมที่จ่ำยจริ ง
ตำมที่จ่ำยจริ ง
ไม่เกิน 0.845%
ไม่ เกิน 3.210%

0.042%
0.018%
0.009%
2.458%

0.042%
0.026%
2.401%

0.025%
0.038%
0.011%
2.369%

อัตราตามโครงการ

* ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เป็ นอัตรำที่ยงั ไม่ได้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะ หรื อภำษีอื่นทำนองเดียวกัน (ถ้ำมี)
** รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม หรื อภำษีอื่นใด (ถ้ำมี)
*** ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่นอ้ ยกว่ำหรื อเท่ำกับร้อยละ 0.01 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ (trading cost)*

2562
1.621%

2563
1.406

2564
-

2563
4.22

2564
4.77

หมำยเหตุ *ร้อยละของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
**ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว เป็ นอัตรำที่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะ หรื อภำษีอื่น ทำนองเดียวกัน (ถ้ำมี)

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover ratio: PTR)

กองทุนเปิ ดธนชาต Small Medium Cap หุน้ ระยะยาว

2562
4.59

28

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่น
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กองทุนเปิ ดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์ สินอื่น
ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564
ชื่ อหลักทรัพย์

หุ้นสามัญ
ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
พาณิชย์
RS
บริ ษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
พลังงานและสาธารณูปโภค
PTG
บริ ษทั พีทีจี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน)
SPRC
สื่ อและสิ่งพิมพ์
ONEE

อัตรา
ดอกเบีย้
(%) TRIS

อันดับความน่ าเชื่ อถือ
FITCH

S&P

Moody's

วันครบ
กาหนด

จานวน
หน่ วย (พัน
หน่ วย)/

มูลค่ าตาม
ร้ อยละของ
ราคาตลาดไม่รวม เงินลงทุน
ดอกเบีย้ ค้ างรับ
(พันบาท)

มูลค่ าตาม
ราคาตลาดรวม
ดอกเบีย้ ค้ างรับ
(พันบาท)

ร้ อยละ
ของมูลค่ า
ทรัพย์สิน
สุ ทธิ

351.90

131,488.99
131,488.99
7,249.14
7,249.14

99.92
99.92
5.51
5.51

131,488.99
131,488.99
7,249.14
7,249.14

95.82
95.82
5.28
5.28

474.90

13,993.49
7,076.01

10.63
5.38

13,993.49
7,076.01

10.20
5.16

บริ ษทั สตาร์ ปิ โตรเลียม รี ไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)

751.90

6,917.48

5.26

6,917.48

5.04

บริ ษทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

837.90

20,335.15
8,127.63

15.45
6.18

20,335.15
8,127.63

14.81
5.92

1,033.60

6,615.04

5.03

6,615.04

4.82

292.80

5,592.48

4.25

5,592.48

4.07

1,599.60

17,070.29
7,038.24

12.97
5.35

17,070.29
7,038.24

12.44
5.13

VGI

บริ ษทั วีจีไอ จากัด (มหาชน)

MAJOR

บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

เงินทุนและหลักทรัพย์
THANI
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
ASK

บริ ษทั เอเซียเสริ มกิจลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

132.30

5,755.05

4.37

5,755.05

4.19

SAK

บริ ษทั ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

427.70

4,277.00

3.25

4,277.00

3.12

บริ ษทั เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน)

282.30

21,247.26
7,480.95

16.15
5.68

21,247.26
7,480.95

15.48
5.45

M

บริ ษทั เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

134.20

6,911.30

5.25

6,911.30

5.04

SNNP

บริ ษทั ศรี นานาพร มาร์ เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

628.90

6,855.01

5.21

6,855.01

4.99

บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)

287.90

5,815.58
5,815.58

4.42
4.42

5,815.58
5,815.58

4.24
4.24

ประกันชีวติ และประกันภัย
BLA
บริ ษทั กรุ งเทพประกันชี วิต จากัด (มหาชน)

223.80

7,609.20
7,609.20

5.78
5.78

7,609.20
7,609.20

5.54
5.54

ของใช้ ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
KISS
บริ ษทั โรจูคิส อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)

584.50

6,078.80
6,078.80

4.62
4.62

6,078.80
6,078.80

4.43
4.43

กระดาษและวัสดุการพิมพ์
UTP
บริ ษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

171.30

2,843.58
2,843.58

2.16
2.16

2,843.58
2,843.58

2.07
2.07

19.00

199.50
199.50

0.15
0.15

199.50
199.50

0.15
0.15

บริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั นามยง เทอร์ มินลั จากัด (มหาชน)

222.10

11,024.32
6,829.58

8.38
5.19

11,024.32
6,829.58

8.04
4.98

919.90

4,194.74

3.19

4,194.74

3.06

บริ ษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด
(มหาชน)

191.50

4,059.80
4,059.80

3.08
3.08

4,059.80
4,059.80

2.96
2.96

1,551.60

13,962.88
7,075.30

10.61
5.38

13,962.88
7,075.30

10.18
5.16

317.40

6,887.58

5.23

6,887.58

5.02

109.32

0.08

109.32

0.08

อาหารและเครื่ องดื่ม
SAPPE

การแพทย์
BCH

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
BRI
บริ ษทั บริ ทาเนี ย จากัด (มหาชน)
ขนส่ งและโลจิสติกส์
KEX
NYT
ยานยนต์
SAT

บริการรับเหมาก่ อสร้ าง
SEAFCO
บริ ษทั ซีฟโก้ จากัด (มหาชน)
CK
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

บริ ษทั ช. การช่าง จากัด (มหาชน)

กองทุนเปิ ดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์ สินอื่น
ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564
ชื่ อหลักทรัพย์

อัตรา
ดอกเบีย้
(%) TRIS

อันดับความน่ าเชื่ อถือ
FITCH

S&P

Moody's

ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
U-W4
บริ ษทั ยู ซิต้ ี จากัด (มหาชน)

วันครบ
กาหนด

จานวน
หน่ วย (พัน
หน่ วย)/

มูลค่ าตาม
ร้ อยละของ
มูลค่ าตาม
ร้ อยละ
ราคาตลาดไม่รวม เงินลงทุน ราคาตลาดรวม ของมูลค่ า
ดอกเบีย้ ค้ างรับ
ดอกเบีย้ ค้ างรับ ทรัพย์สิน
(พันบาท)
(พันบาท)
สุ ทธิ
109.32
0.08
109.32
0.08
109.32
0.08
109.32
0.08
10,931.56
109.32
0.08
109.32
0.08

เงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์
BAY - S/A

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)

ประเภทกระแสรายวัน
BAY - C/A
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)

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

11,363.01

8.27

11,349.23

11,361.01
11,361.01

8.27
8.27

2.00

2.00
2.00

0.00
0.00

(5,718.37)
(5,718.37)

(4.17)
(4.17)

137,242.95

100.00

สิ นทรัพย์อื่นและหนีส้ ิ นอื่น
หนีส้ ินอื่น
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผูอ้ อกตราสาร

131,598.30

100.00

กองทุนเปิ ดธนชาต Small Medium Cap หุน้ ระยะยาว
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564
กลุม่ ของตราสาร

มูลค่าตามราคาตลาด
ร้อยละของ
(พันบาท) มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
-

-

11,363.01

8.28%

(ค) ตราสารที่มีมีอนั ดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment
grade)

-

-

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

-

-

11,363.01

8.28%

(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

ผลการดาเนินงาน
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ผลการดาเนินงาน "กองทุนเปิ ดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว”

T-SMCapLTF1
ดัชนีมำตรฐำน2
มูลค่ำทรัพย์สินสุ ทธิต่อหน่วย
(บำท)

ย้อนหลัง

ย้อนหลัง

ย้อนหลัง

ย้อนหลัง

ย้อนหลัง

ย้อนหลัง

ตั้งแต่ จัดตั้ง

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 1

3 ปี 1

5 ปี 1

10 ปี 1

กองทุน 1

20 ก.ย. 64
ถึง
20 ธ.ค. 64

20 มิ.ย. 64
ถึง
20 ธ.ค. 64

20 ธ.ค. 63
ถึง
20 ธ.ค. 64

20 ธ.ค. 61
ถึง
20 ธ.ค. 64

ถึง
20 ธ.ค. 64

ถึง
20 ธ.ค. 64

21 ธ.ค. 59
ถึง
20 ธ.ค. 64

-1.50

27.96

13.11

-

-

4.84

1.15
1.29
12.3009 12.8575

12.14
9.8976

3.56
8.7499

-

-

4.56
10.0000

2.96

หมำยเหตุ :
1
ร้อยละต่อปี
2
ดัชนีมำตรฐำน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลำดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย (SET TRI)

เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ ด้ จัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน
ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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▪

▪
▪

▪
▪

▪

▪
▪

คาเตือน/ข้ อแนะนา
กองทุนเปิ ดธนชาต Small Medium Cap หุ้ นระยะยาว เป็ นนิติบุคคลแยกต่ างหากจากบริ ษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรั พย์ จัดการ
กองทุนธนชาตจากัด จึงไม่ มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว ทั้งนี้ ผล
การดาเนินงานของกองทุนเปิ ดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว ไม่ ได้ ขนึ้ อยู่กับสถานะทางการเงินหรื อผลการดาเนินงานของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จากัด
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสื อชี้ชวนส่ วนข้ อมูลโครงการได้ ที่บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการ
กองทุนธนชาต จากัด หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์ สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ธนชาต
จากัด เช่ นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จากัด ลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัท
จัดการจะจัดให้ มี ระบบงานที่ ป้องกัน ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่ อให้ เกิด ความเป็ นธรรมต่ อผู้ ถือหน่ วยลงทุ น ทั้ งนี้ ผู้ลงทุ น
สามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่ได้ รับการแต่ งตั้งจาก
บริษัทจัดการ(ถ้ ามี) และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสามารถขอข้ อมูลดังกล่าวได้ ที่บริษัทจัดการ
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่ อการตัดสิ นใจลงทุน เช่ น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ได้ ที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อโดยผ่านเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ต ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
บริษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรั พย์ เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่ างๆ ที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่ าวให้ บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแล
การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสี ยงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสี ยงได้ ที่ทาการของบริษัทจัดการหรื อโดยผ่ าน
เครื อข่ ายอินเตอร์ เน็ตของบริ ษั ทจัดการ http:// www.thanachartfundeastspring.com และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนที่ได้ รับ
การแต่ งตั้งจากบริษัทจัดการ
ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ให้ เข้ าใจ รวมทั้งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือ
ภาษีได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน
บริษัทจัดการและ/ หรื อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่ งตั้ง อาจพิจารณาขอข้ อมูล เอกสาร หลักฐาน
เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่ งซื้ อหน่ วยลงทุน หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับผู้ลงทุนตามคาจากัดความของ
กฎหมายหรื อตามที่หน่ วยงานที่มีอานาจกาหนด ทั้งก่อน และหรื อภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนีเ้ พื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
การป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้ อง หรื อเพื่อให้ เป็ นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรื อการ
ตีความ หรื อการสั่ งการของหน่ วยงานผู้มีอานาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนมีหน้ าที่ต้องทา
ความรู้ จักตัวตนของลูกค้ า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ ทราบลูกค้ า (Client Due Diligence : CDD) โดยผู้สนใจสั่ งซื้ อ
หน่ วยลงทุน หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนมีหน้ าที่แจ้ งการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลเกี่ยวกับการรู้ จักตัวตนของลูกค้ า (KYC) และการ
พิสูจน์ ทราบลูกค้ า (CDD) ให้ บริษัทจัดการและหรื อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการฟอกเงินดังกล่ าว บริษัทจัดการและหรื อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนจาเป็ นต้ องดาเนินการ
ตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิ ดบัญชีเพื่อใช้ บริการใหม่ การทาธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้ อมูลลูกค้าให้ เป็ นปัจจุบันเป็ น
ระยะๆ รวมทั้งการดาเนินการอื่นๆ ตามที่หน่ วยงานผู้มีอานาจกาหนดแนวทาง
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▪ การพิจารณาร่ างหนังสื อชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้ เป็ นการแสดงว่าสานักงานได้ รับรองถึงความถูกต้อง
ของข้ อมูลในหนังสื อชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
หนังสื อชี้ชวนฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565
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รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเปดธนชาต Small Medium Cap หุนระยะยาว Thanachart Small Medium Cap
Long Term Equity Fund
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กองทุนเปดธนชาต Small Medium Cap หุนระยะยาว
รายละเอียดโครงการจัดการ
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปดธนชาต Small Medium Cap หุนระยะยาว
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Thanachart Small Medium Cap Long Term Equity Fund
ชื่อยอโครงการ : T-SMCapLTF
ประเภทโครงการ : กองทุนเปด
ประเภทการขาย : หลายครั้ง
การกําหนดอายุโครงการ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :
ผูถือหนวยลงทุนที่ซื้อหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยเปนไปตามเงื่อนไขสิทธิประโยชนทางภาษีที่กรมสรรพากร หรือกฎหมาย
อื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด และปฏิบัติตามเงื่อนไขเทานั้นที่จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี
ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงคของโครงการ :
เพื่อสงเสริมการออมเงินและการลงทุนแบบตอเนื่องระยะยาว สําหรับการเกษียณอายุของผูถือหนวยลงทุน/ประชาชนทั่วไป โดยเสนอการ
ลงทุนซึ่งเนนลงทุนในหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ หรือ ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ที่มีปจจัยพื้นฐานดี
หรือที่มีโอกาสในการสรางผลตอบแทนไดสูงใหแกนักลงทุน ทั้งนี้ กองทุนจะเนนลงทุนในหลักทรัพยขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยจะไม
ลงทุนในหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบของดัชนี SET 50 (ณ วันที่ลงทุนครั้งแรก) (ดัชนี SET50 จะคัดเลือกหลักทรัพย 50 หลักทรัพยที่มี
ขนาดใหญ ตามเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด)
อยางไรก็ตาม เมื่อครบกําหนดระยะเวลาผูถือหนวยลงทุนจะไมสามารถไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีอีกตอไป และบริษัทจัดการจะดําเนิน
การเปลี่ยนชื่อกองทุน โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว และใหถือวากองทุนดังกลาว
เปนกองทุนรวมทั่วไป ประเภทกองทุนรวมตราสารแหงทุน (หากไมมีการเปลี่ยนประเภทและนโยบายการลงทุน)
2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมหุนระยะยาว
หลักเกณฑเงื่อนไขการมุงรักษาเงินตน
ขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการมุงรักษาเงินตน :
ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินที่มุงรักษาเงินตน :
0
ขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการมุงรักษาเงินตน :
Sector ของกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) :
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : ไมกําหนด
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับตางประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบไมมีความเสี่ยงตางประเทศ
การกําหนดสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ : ไมกําหนด

หน้า 1 / 15

กองทุนเปดธนชาต Small Medium Cap หุน
้ ระยะยาว
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในตราสารแหงทุนในประเทศ โดยจะเนนลงทุนในหุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอย
กวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเนนลงทุนในหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และ หรือ ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ที่มีปจจัยพื้นฐานดี หรือที่มีโอกาสในการสรางผลตอบแทนไดสูง ทั้งนี้ กองทุนจะเนนลงทุนใน
หลักทรัพยของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยจะไมลงทุนในหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบของดัชนี SET 50 (ณ วันที่ลงทุนครั้งแรก)
(ดัชนี SET50 จะคัดเลือกหลักทรัพย 50 หลักทรัพยที่มีขนาดใหญ ตามเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด)
ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพยที่นอกเหนือจากหลักทรัพยขางตน โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให
ดําเนินการแลว โดยเหตุการณดังกลาวอาจเกิดขึ้นในกรณีตาง ๆ ไดแกกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือราคาตลาดของหลักทรัพยลดลง
อยางรุนแรง หรือกรณีที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณภาวะตลาดทําใหหลักเกณฑการลงทุนขางตนขาดความเหมาะสม
ในทางปฏิบัติ หรือจะกอความเสียหายใหแกกองทุนโดยรวม หรือกรณีที่กองทุนมีปริมาณเงินเขา-ออกมากผิดปกติจากการซื้อหรือขายคืน
หนวยลงทุนของกองทุน หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไมสามารถควบคุมได ทั้งนี้กองทุนจะปรับการลงทุนใหเปนไปตามกรอบนโยบาย
การลงทุนตามวรรคหนึ่ง ภายใน 45 วันนับจากวันที่ลงทุน และจากปจจัยดังกลาวจะตองไมทําใหสัดสวนการลงทุนในตราสารทุนที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ หรือ ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีนอยกวารอยละ 65 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน
สวนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแหงหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นใหกองทุนลงทุนหรือมีไวได
ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) และ/หรือลงทุนในตราสาร
ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) โดยเปนไปตามหลักเกณฑหรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได และ/หรือลงทุน
ในตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาระดับที่สามารถลงทุนได (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามที่
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กสําหรับกองทุนนี้ ใหหมายถึง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ ตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ที่มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไมเกิน 50,000 ลานบาท ณ วันทําการกอนหนาวันที่
กองทุนลงทุน หากตอมามูลคาตลาดของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กเติบโตเกินกวาหลักเกณฑที่กองทุนกําหนดไว บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะมีไวซึ่งหุนของบริษัทดังกลาวตอไปได และไมถือวาเปนการผิดนโยบายการลงทุนของกองทุน นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑมูลคาตลาดที่บริษัทจัดการกําหนดไวได เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะตลาด เชน หากมูลคาตลาดโดยรวมเติบโต
ขึ้น บริษัทจัดการอาจปรับหลักเกณฑมูลคาตลาดเพิ่มขึ้น หรือหากมูลคาตลาดโดยรวมลดลง บริษัทจัดการอาจปรับหลักเกณฑมูลคาตลาดลด
ลง เปนตน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว
ทั้งนี้ การคํานวณสัดสวนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึ่งการจัดแบงประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไมนับชวงระยะเวลาดังนี้รวม
ดวยก็ได ทั้งนี้ โดยตองคํานึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ
• ชวงระยะเวลา 30 วันนับแตวันที่จดทะเบียนเปนกองทุนรวม
• ชวงระยะเวลา 30 วันกอนครบกําหนดอายุโครงการ

•ชวงระยะเวลาที่ตองใชในการจําหนายทรัพยสินของกองทุนเนื่องจากไดรับคําสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิก
ภาพ หรือมีการโอนยายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ตองไมเกินกวา 10 วันทําการ
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ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบงประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการแกไขสัดสวน
การลงทุนของกองทุนรวมใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแตวันที่สัดสวนการลงทุนของกองทุนรวมไมเปนไปตามนโยบาย
การลงทุน เวนแตไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนใหเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกลาว
รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ
กองทุนเปนกองทุนรวมหุนระยะยาว ซึ่งมีวัตถุประสงคในการสงเสริมการออมระยะยาวของผูถือหนวยลงทุน
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 และวิธีการที่คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด ทั้งนี้จะทําเพื่อการบริหารสภาพคลอง
ของกองทุนรวมเทานั้น
การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) :
- การลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ลงทุน
กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)
ดํารงคาความผันผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (tracking error : “TE” %
ตอป) :
กลยุทธการลงทุนของกองทุน (Investment Strategy) :
รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธการลงทุนของกองทุน :
ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน
5. การแบงชนิดหนวยลงทุน (class of unit) : ไมมี
6. การจายเงินปนผล
นโยบายการจายเงินปนผล : ไมจาย
หลักเกณฑการจายเงินปนผล :
กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :
7. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : 1.00 บาท
จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด
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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 และหรือระยะเวลาการถือครอง
หนวยลงทุนที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชอง
ทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
ขอสงวนสิทธิ์
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริงไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกินอัตราสูงสุดที่
กําหนดไวในโครงการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหนวย
ลงทุนที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมตํ่ากวามูลคาการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก
และ/หรือ ไมเกินกวาระยะเวลาถือครองที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมและเว็บ
ไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑและ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกตางกันตามระยะเวลาการ
ถือครองหนวยลงทุน และ/หรือมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกได
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี)มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ใชเครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั้น
การพิจารณาใชเครื่องมือ
หน้า 4 / 15

กองทุนเปดธนชาต Small Medium Cap หุน
้ ระยะยาว
• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Liquidity fee ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด
โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
1) ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) เชน bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการ
ซื้อขายทรัพยสินตนทุนและคาใชจายในการรักษาสัดสวนการลงทุน และ/หรือ ตนทุนและคาใชจายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง
(กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตนทุนและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน
2) ตนทุนและคาใชจายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลองรองรับธุรกรรมขนาดใหญ (ถามี) และ/หรือ ตนทุนในการปรับใชตราสาร
อนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยง
3) ระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนที่
สอดคลองกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย
4) สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง
5) พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน
6) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
• ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวย
สูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถามี) หรือการเพิ่มคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวย
ลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถามี) และสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได
• ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน อยางไรก็ตามการใชเครื่องมือนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อ
สรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด

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
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Pricing ที่เปน Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือ
หนวยลทุนเปนสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ไดแก
1. ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) เชน bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการ
ซื้อขายทรัพยสินตนทุนและคาใชจายในการรักษาสัดสวนการลงทุน และ/หรือ ตนทุนและคาใชจายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง
(กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตนทุนและ/หรือคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน
2. ตนทุนและคาใชจายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลองรองรับธุรกรรมขนาดใหญ (ถามี) และ/หรือ ตนทุนในการปรับใชตราสาร
อนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยง
3. ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ ไดแก
1. สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง
2. พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน
3. ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช Swing Pricing พรอมกับ Anti-dilution levies – ADL แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ์
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี)มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา swing factor ที่เรียกเก็บจริง ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกินอัตราสูงสุดที่
กําหนดไวในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่มีการใชเครื่องมือ
swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสิน
ใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบาง
สวนของวันทําการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวย
ลงทุน ซึ่งเปนไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
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การพิจารณาใชเครื่องมือ
• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Swing Pricing ที่แตกตางกันในแตละวันทําการ ที่มีการใชเครื่องมือนี้
• ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเกินกวา swing threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขาย
หนวยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หัก
ดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

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

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

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

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

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

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

ขอสงวนสิทธิ์
• ในกรณีที่มีการใช Notice period และมีเหตุที่ทําใหตองใชเครื่องมืออื่นดวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคําสั่งที่ไดจาก
Notice period นั้นเชนเดียวกับคําสั่งที่ไดตามปกติในวันที่ทํารายการดวย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Notice period รวมกับ
เครื่องมืออื่น ไดแก Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือ
เครื่องมืออื่น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที่ผูถือหนวยลงทุนตองแจงลวงหนากอนการไถถอนหนวยลงทุน (Notice
period) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงมูลคาการไถถอนหนวยลงทุนไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกิน Notice period สูงสุดที่กําหนด
ไวในโครงการและไมตํ่ากวามูลคาขั้นตํ่าที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมและเว็บ
ไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี)มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ใชเครื่องมือ Notice period ในวันทําการนั้น
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การพิจารณาใชเครื่องมือ
• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Notice period ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
1) สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง
2) พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน
3) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

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

หลักเกณฑและเงื่อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไมตํ่ากวารอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณ
เปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไมเกิน 7 วันทําการ ในแตละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัท
จัดการกําหนด
• ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold ในกรณีดังกลาว Redemption Gate จะใช
เฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคา
เทากับหรือมากกวา Gate threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่ มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลคาการซื้อ
หนวยลงทุน (subscription) บวก มูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption)
และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดสวน (pro-rata basis) ของ
คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแตละครั้งแตกตางกันได แต Redemption Gate จะไมตํ่า
กวา Redemption Gate ขั้นตํ่า และ gate period จะไมมากกวาระดับเพดานที่ระบุไวในโครงการ
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• คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสวนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนถัดไป รวม
กับคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหมตามสัดสวน (pro-rata basis) โดยไมมีการจัดลําดับกอน-หลังของคําสั่งรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสวนที่เหลือได ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่
บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไมเกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ วันทําการ
รับซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่กองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใช
• บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบเมื่อมีการใช Redemption gate โดยไมชักชา
• ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ์
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต
ไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่าที่ระบุในโครงการ และไมเกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณ
เปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใช
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการทํา Redemption Gate ไดแก การยกเลิก Redemption
Gate กอนระยะเวลาที่กําหนด การใชเครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือรวมกับ Redemption Gate เปนตน (ถามี) ทั้งนี้
ในกรณีที่ไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนในสวนที่เหลือได บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดที่คางอยู
ในรายการ และแจงผูถือหนวยลงทุนที่ถูกยกเลิกคําสั่งโดยไมชักชา
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี) มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การใชเครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั้น

การพิจารณาใชเครื่องมือ
• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Redemption Gate ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณไมปกติ หรือประเมินวาสถานการณอาจจะไมปกติ โดย
บริษัทจัดการอาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold ได โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
1. ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพยสิน
2. สภาพคลองของตลาดทรัพยสินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคลองของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินวาสภาพคลองของกองทุนจะไม
สอดคลองกับปริมาณการไถถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถถอนผิดปกติ เนื่องจากมีการไถถอนมากกวา Redemption Gate ที่
กําหนดไว
3. ปจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
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3 การดําเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหาขาดสภาพคลอง
หรือไมสามารถจําหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวม
เพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย และกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน

4 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขาย หรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลว หรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวย
ลงทุนไดเฉพาะในกรณีที่กําหนดไวในโครงการ ซึ่งตองไมเกินกวากรณีดังตอไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้โดยไดรับความเห็นชอบของผู
ดูแลผลประโยชนแลว ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 1 วันทําการ เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล
(ข) ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
(3) กองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ และมีเหตุการณดังตอไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอกองทุนรวม
อยางมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพยที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยแหงนั้นเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณที่ทําใหไมสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทําใหไมสามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงิน
จากตางประเทศไดตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบดวยแลว
(4) เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน แกผูลงทุนเฉพาะราย เนื่อง
จากปรากฏขอเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวา ผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
1) การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไมวาจะเปน
กฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ
2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
3) การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสิน โดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสําคัญ
(5) อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตนอันเนื่องมาจาก
การที่บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
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หลักทรัพยวาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพยและการคาหลักทรัพยและการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งให
กระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ

5 เมื่อปรากฏเหตุตามขอ 4 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงคจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขาย
คืนหนวยลงทุน ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยพลัน และ
หากเปนเหตุตามขอ 4 (1) (2) (3) หรือ (5) ใหเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนดวยวิธีการใด ๆ โดยพลันดวย
(2) รายงานการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนพรอมทั้งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปดนั้นใหสํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตามขอ 4 (1) (2)
(3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี้กอนการเปดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
(ก) รายงานการเปดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปด ณ วันทําการสุดทายกอนวัน
รายงานนั้นใหสํานักงานทราบภายในวันทําการกอนวันเปดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
(ข) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเปดขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตลอดจน
เปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการเปดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนดวยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที่บริษัทจัดการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ได
รับมาแลว หรือหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคา
หนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนก็ได

6 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลวหรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่ง
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลใน
รายงานการ แกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตอง
ตั้งแตหนึ่งสตางค ขึ้นไปและคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตอง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขาย
หนวยลงทุน หยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ใชในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และแจงใหผูที่ไดมีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ทราบโดยพลัน
8. คาธรรมเนียมและคาใชจาย
8.1 คาธรรมเนียมรวม
ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 3.210 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ่มเติม : 8.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 2.140 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.064 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.161 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
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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) : มี
คาธรรมเนียมอื่น : มี
คาธรรมเนียมอื่นๆ :
ในอัตราไมเกิน รอยละ ของมูลคาหนวยลงทุน : 0.0
รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน) : 8.4 วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม
8.5 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมและคาใชจายตามขอ 15.2 และ 15.3 โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังตอไปนี้

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

การลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใหแตกตางไปจากโครงการ ใหถือวาสํานักงานใหความเห็นชอบการแกไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกลาวเมื่อบริษัทจัดการไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว
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15.5.2 กรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงคจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไวในโครงการ บริษัทจัดการตองคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชนของลูกคาเปนสําคัญและตองเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผู
ลงทุนทราบลวงหนาอยางทั่วถึงดวยวิธีการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางทั่วถึง โดยอยางนอยตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัท
จัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

(1) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นไมเกินกวาอัตราขั้นสูงของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามที่ระบุไวในโครงการ ใหบริษัทจัดการเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนการเรียกเก็บคา
ธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้น

(2) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตราขั้นสูงของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามที่ระบุไวอยางชัดเจนในโครงการแลววาบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกลาวได ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ปนับแตวันที่บริษัท
จัดการกองทุนรวมประสงคจะขึ้นคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑดังนี้

(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นไมเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกลาว ใหบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วันกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่เพิ่มขึ้น
ดังกลาว

(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกลาว บริษัทจัดการกองทุนรวมตองไดรับมติพิเศษ

ในการเปดเผยขอมูลตามวรรคหนึ่ง มิใหนํามาใชกับกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไดรับมติพิเศษ

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

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุนรวม
10. กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุน :
คํานวณภายใน :
และประกาศภายใน :
รายละเอียดเพิ่มเติม : ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนดในประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนและหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยวาดวยเรื่องการดําเนินการในกรณี
ที่มูลคาหนวยลงทุนหรือราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง
ในกรณีที่ไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน เนื่องจากมีเหตุจําเปนและสมควรที่อยูนอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุ
ดังกลาวสงผลใหบริษัทจัดการไมไดรับขอมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุน หรือไมสามารถคํานวณหรือประกาศมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน หนวยลงทุนได บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทาง
ปฏิบัติใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานชองทาง ที่เขาถึงไดงายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได
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ขอผูกพัน
1. บริษัทจัดการ
ชื่อบริษัทจัดการ :
ที่อยู (ภาษาไทย) :
หอง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5801 Website:https://www.thanachartfundeastspring.com
ที่อยู (ภาษาอังกฤษ) :
Units 902-908, 9th floor, Mitrtown Office Tower, 944 Rama 4 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel: 0-21268399 Fax: 0-2055-5801 Website:https://www.thanachartfundeastspring.com
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
บริษัทจัดการมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้
(1) ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสิน ซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนครั้งแรก 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) รับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน และดําเนินการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามรายละเอียดที่ระบุในโครงการจัดการกองทุน
ยกเวนกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุน และกรณีการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อ หรือหยุดรับคําสั่งซื้อ ตาม
เงื่อนไขที่ระบุในหัวขอ “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน”
(7) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว หรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการขายหนวย
ลงทุน หรือวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน แลวแตกรณี
(8) เลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุใน
หัวขอ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน”
(9) สั่งจายคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ตามอัตราที่ระบุในหัวขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวย
ลงทุนและกองทุนรวม”
(10) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที่ระบุในหัวขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวย
ลงทุนและกองทุนรวม”
(11) เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามหัวขอ “วิธีการแกไขโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ”
(12) ชี้แจงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนชี้แจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณี
ที่มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณที่มีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือตอการตัดสินใจในการลงทุนหรือตอ
การเปลี่ยนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ
(13) ยกเลิกกองทุนตามที่กําหนดในหัวขอ “การเลิกกองทุนรวม”
(14) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน และตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
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(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 เดือนตามรอบปบัญชีของกองทุนโดยไมจัดทํารายงานรอบระยะเวลา 6
เดือนหลังบริษัทจะนําสงรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุนภายใน 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 รวมทั้งจัดสงหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญพรอมกับใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูสนใจ
ลงทุน และจัดใหมีหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไวที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน เพื่อประโยชนในการแจกจายแกผูสนใจลงทุนไดตลอดเวลาที่เสนอขายหนวยลงทุน
(22) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของ ผูดูแลผล
ประโยชนของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุน และแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเงื่อนไขในการ
เปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนที่กําหนดในหัวขอ“เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน” ทั้งนี้ โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
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) แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(27) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหถึงซึ่งวัตถุประสงคของโครงการ และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
(28) ปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรายละเอียด
โครงการ กําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการ 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
2. ผูดูแลผลประโยชน
ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
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ที่อยู :
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2296-4763-90
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้
(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่กําหนดในโครงการ
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน รับเงินตางๆ ที่กองทุนจะพึงไดรับจากการจัดตั้งและดําเนินงานของกองทุน เชน เงินคา
ซื้อหนวยลงทุน และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย เงินไดจากการจําหนายหรือเวนคืนหลักทรัพยและเงินอื่นใดของกองทุนและนําเขาไวในบัญชีเงิน
ฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพยสินของกองทุน ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(3) จัดใหมีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จําหนาย สงมอบและโอนหลักทรัพยตางๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทุนตลอดจนรับชําระหรือชําระ
ราคาคาหลักทรัพยดังกลาว ทั้งนี้ใหเปนไปตามคําสั่งของบริษัทจัดการ เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกตองและครบถวนแลว
(4) จายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเปนคาใชจายตางๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(5) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนตามราคาที่เปนธรรม ในกรณีที่วิธีการคํานวณ
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 ใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมชักชา
(ค) จายเงินสวนที่เหลือจากการกันเงินเพื่อชําระหนี้ทั้งหมดของกองทุนแลวคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามสวนของหนวยลงทุนที่ผูถือหนวย
ลงทุนแตละรายถืออยู
ทั้งนี้ หนาที่ของผูดูแลผลประโยชนจะสิ้นสุดลงเมื่อผูชําระบัญชีไดดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขาย หนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการไดคํานวณไว เมื่อเห็นวาคํานวณถูกตองแลว ผูดูแลผลประโยชนจะตองรวมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิด
ขึ้นจากความผิดพลาดในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัท
จัดการไดคํานวณไวและผูดูแลผลประโยชนไดรับรองความถูกตองแลว
(9) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย การรับดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงมูลคา
หลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลตอการถือครองหลักทรัพยของกองทุน โดยทันทีที่ผูดูแลผลประโยชนไดรับขาวเปนลายลักษณ
อักษร
(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังตอไปนี้ และสงแกบริษัทจัดการ
(ก) รายงานเปนลายลักษณอักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจําหนายหลักทรัพย ดอกเบี้ย และ
อื่นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนที่รับฝากไว
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคา หนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน
และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน
(11) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนและ ขอผูกพันระหวางผูถือหนวย
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 ประกาศคณะ
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กรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไวโดยเครงครัด
(14) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบเปนหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพยที่จะตองปดโอน หรือกําลังอยูในระหวางทําการปดโอนใน
ชื่อของกองทุน เพื่อประโยชนในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย การรับดอกเบี้ยและอื่นๆ
(15) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท
จัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาใชจายในการฟองรอง
บังคับคดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุน
(16) ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืน
หนวยลงทุนของกองทุน กรณีไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว หรือหยุดรับคําสั่ง
ซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน กรณีการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง
(17) แจงการเลื่อนกําหนดชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่องดังกลาว พรอมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให
ความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัทจัดการ
(19) ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้ตามวิธีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(19) แสดงความเห็นของผูดูแลผลประโยชนเกี่ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือรอบป
ปฏิทินและรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน เพื่อแจงแกผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับ
ตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือนนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชีของกองทุน
(20) รับรองความถูกตองในการคํานวณจํานวนหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหนวยลงทุนแกผูสั่งซื้อ หนวยลงทุนตามจํานวนเงินที่บริษัท
จัดการโอนเขาบัญชีของกองทุน และจํานวนหนวยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของผูถือหนวยลงทุนในแตละวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน
ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(21) ชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการแกผูขายคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชนหรือ
ทรัพยสินอื่นๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(22) รับเงินคาซื้อหนวยลงทุนของผูลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเขาบัญชีของกองทุน
(23) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกฎที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดย
ปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมในอนาคต
(24) รับรองผลการนับมติในการแกไขเพิ่มเติมโครงการของผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ 55
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ โดยบริษัทจัดการมีหนาที่สงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติ
ใหแกผูดูแลผลประโยชน
ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม และตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนาที่ดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู
ดูแลผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีหนาที่ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรายใหม สามารถปฏิบัติหนาที่ตอไป
ได ซึ่งการดําเนินการดังกลาวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกตอง และครบถวนของสิ่งที่สงมอบใหผูดูแลผลประโยชน
รายใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ในการดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ผูถือ
หนวยลงทุนอาจใชสิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในการ
ฟองรองบังคับคดีกับผูดูแลผลประโยชนเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงได
ผูดูแลผลประโยชนตองไมกระทําการอันเปนการขัดกับผลประโยชนของกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนไมวาการกระทํานั้นจะเปนไปเพื่อ
ประโยชนของผูดูแลผลประโยชนเองหรือประโยชนของผูอื่น เวนแตเปนการเรียกคาตอบแทนในการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนหรือเปน
การดําเนินการในลักษณะที่เปนธรรม และไดเปดเผยขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนทราบกอนอยางเพียงพอแลว โดยผูถือหนวยลงทุนที่ไดทราบ
ขอมูลดังกลาวมิไดแสดงการคัดคาน
ในกรณีที่การดําเนินการใดตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมดําเนินการขอมติใหผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจ
ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อขอมติของผูถือหนวยลงทุนได
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน :
การเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนและการแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทน จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนมีเงื่อนไขดังนี้
(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่งมีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแล ผลประโยชน โดยบอกกลาวให
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อีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนไมปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดตกลงไว ผูดูแลผลประโยชนหรือบริษัทจัดการอาจ
บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลใหบริษัทจัดการและผูดูแลผล
ประโยชนไมสามารถตกลงที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับประกาศคําสั่งระเบียบและขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลใหเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาวตอไป ผู
ดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไม
นอยกวา 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของกองทุนเรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
(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 บริษัทจัดการจะ
แตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทนโดยพลัน
(6) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนหรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของไปเปดเผย หรือใชในทางที่กอหรืออาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน หรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผล
ประโยชนได โดยบอกกลาวใหผูดูแลผลประโยชนทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน
อนึ่ง ถาการเปนผูดูแลผลประโยชนสิ้นสุดลง ใหผูดูแลผลประโยชนจัดการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุน
ใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหมหรือตามคําสั่งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื่นใดที่
จําเปน เพื่อใหการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสาร หลักฐานทั้งหมดเปนไปโดยเรียบรอยโดยฉับพลัน เพื่อสามารถทํางานไดอยางตอ
เนื่อง
ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวม หรือผูถือหนวยลงทุนที่ไมเขาขอยกเวนใหกระทําได
หากเปนกรณีที่มีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได
สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :
ทรัพยสินของกองทุนจะเก็บแยกจากทรัพยสินอื่น ณ สํานักงานของผูดูแลผลประโยชน คือ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท 02296-4763-90
และ/หรือที่บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ที่ผูดูแลผลประโยชนอื่นที่มีคุณสมบัติเปนไปตามที่สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต กําหนด
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 :
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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 :
หมายเหตุ :
9. ผูประกัน
ประเภทของผูประกัน :
ชื่อ :
ที่อยู :
ประเภทและการประกอบธุรกิจของผูประกัน :
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของผูประกัน :
สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ :
ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
รายละเอียดเกี่ยวกับการประกัน
เงื่อนไขการรับประกัน :
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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 ใหเปนไปตามหัวขอ "การรับซื้อคืนหนวยลงทุน"
สิทธิในการรับเงินปนผล :
สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :
1. ผูถือหนวยลงทุนที่ถือครองหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม 2563 และยังไมครบเงื่อนไขที่ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี (5 ป หรือ 7ป)
ไมสามารถนําหนวยลงทุนของกองทุนไปจําหนาย จาย โอน จํานํา หรือนําไปเปนประกัน
2. 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
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(ค) ผูโอนหนวยลงทุนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด และหลังจากที่นายทะเบียน
หนวยลงทุนไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบ ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี พรอม
หลักฐานการรับคําขอโอนหนวยลงทุนแกผูโอนและผูรับโอนไวเปนหลักฐาน
(ง) ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุนของ ผูโอนและผูรับโอน
ในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนหรือเอกสารแสดง
สิทธิในหนวยลงทุนทางไปรษณีย แกผูโอนและผูรับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวย
ลงทุนพรอมเอกสารครบถวนตามที่กําหนด
3. ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดตามปกติ แตทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนไมอาจโอนหนวยลงทุนใหกับหรือเพื่อประโยชนกับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐ
อเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กลาว
3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเกี่ยวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว
5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1 - 4
ดังนั้น บริษัทจัดการจะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน หากการโอนนั้นเปนการโอนหรือจําหนายใหกับหรือเพื่อประโยชนกับผูลงทุนที่
มีลักษณะดังกลาวขางตน
ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :
1. ผูถือหนวยลงทุนที่ถือครองหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม 2563 และยังไมครบเงื่อนไขที่ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี (5 ป หรือ 7ป)
ไมสามารถนําหนวยลงทุนของกองทุนไปจําหนาย จาย โอน จํานํา หรือนําไปเปนประกัน
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน ไมวาทอดใดๆ หากการโอน
หนวยลงทุนดังกลาว อาจทําใหบริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใตการจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงดานภาษี หรือความ
เสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและตางประเทศที่มี
ลักษณะเดียวกัน
3. ผูถือหนวยลงทุนสามารถไมอาจโอนหนวยลงทุนใหกับหรือเพื่อประโยชนกับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐ
อเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา
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2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กลาว
3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเกี่ยวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว
5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1 - 4
ดังนั้น บริษัทจัดการจะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน หากการโอนนั้นเปนการโอนหรือจําหนายใหกับหรือเพื่อประโยชนกับผูลงทุนที่
มีลักษณะดังกลาวขางตน

สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการ ตอ
เมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ เปนไปตามหัวขอ “วิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ”
สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนหากกองทุนตองเลิกไป โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เห็นชอบเปนผูชําระบัญชีโดยจะไดดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุในหัวขอ “การชําระบัญชีกองทุนรวมและวิธีการเฉลี่ยเงินคืน
ใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”
สิทธิประโยชนอื่นๆ :
บริษัทจัดการจะชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนในกรณีดังตอไปนี้
(1) ชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนตามคําสั่งขายคืนของผูถือหนวยลงทุน
(2) ชําระใหแกบริษัทจัดการหรือกองทุนรวมหุนระยะยาวอื่นตามคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน (โอนการลงทุนไปยัง
กองทุนรวมหุนระยะยาวอื่น)
(3) ชําระใหแกผูจัดการมรดกของผูถือหนวยลงทุนตามคําสั่งศาลหรือชําระใหแกทายาทโดยธรรม หรือผูรับพินัยกรรมตามที่บริษัทจัดการเห็น
สมควรในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนถึงแกกรรม
(4) ชําระใหแกบุคคลอื่นใดตามคําสั่งของศาล หรือตามคําสั่งของหนวยงานผูมีอํานาจตามกฎหมายอื่นใด หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนที่ยังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไมครบ
การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวย
ลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกําหนดในขอผูกพันซึ่งลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวม
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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” เปนผูใชสิทธิในฐานะ ผูถือหนวยลงทุนหรือผูรับ
เงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน
(2) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ไดรับคําสั่งซื้อพรอมเอกสารประกอบ ที่สมบูรณครบถวน
และไดรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูสั่งซื้อเรียบรอย นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก “สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน” ใหแกผูสั่ง
ซื้อหนวยลงทุนภายในวันทําการซื้อหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ไดทํารายการซื้อ
หนวยลงทุนนั้น โดยผูสั่งซื้อหนวยลงทุนมีหนาที่มารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนดวยตนเอง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนใหดําเนินการเปนอยางอื่นได
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุน อาจมอบหมายใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้งเปนผูดําเนินการดัง
กลาวตามวรรคหนึ่ง หรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเปนผูดําเนินการดังกลาวในนามบริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
(3) การสั่งซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อจะสมบูรณตอเมื่อคําสั่งซื้อถูกตองครบถวน และบริษัทจัดการไดรับเงินคาซื้อหนวยลงทุนและบริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนไดทํารายการเพื่อจัดสรรหนวยลงทุนใหผูสั่งซื้อแลว โดยสิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียน
หนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อขาย สับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น
(4) เมื่อผูถือหนวยลงทุนซื้อและหรือขายคืน และหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแตละครั้ง และบริษัทจัดการไดทํารายการดังกลาวสมบูรณแลว
ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ที่จะตองนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนไปบันทึกรายการใหขอมูลเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยสามารถทําได
ตั้งแตวันทําการถัดจากวันทําการที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ทํารายการนั้น ๆ สมบูรณแลว
(ในเวลาทําการ ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง) เวน
แตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนใหดําเนินการเปนอยางอื่นได
(5) หากเกิดกรณีที่ขอมูลในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและขอมูลในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามขอมูลของนายทะเบียนหนวยลงทุน
ไมตรงกัน บริษัทจัดการและนายทะเบียนจะถือวาขอมูลและยอดคงเหลือของหนวยลงทุนของกองทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
ตามขอมูลของนายทะเบียนหนวยลงทุน เปนขอมูลทางทะเบียนของผูถือหนวยลงทุนที่ถูกตองและเปนปจจุบัน
(6) หากปรากฏขอผิดพลาดในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการ
ทักทวงขอผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน
เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี
(1) บริษัทจัดการจะจัดทําและนําสงเอกสารหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ใหแกผูซื้อหนวยลงทุนทุกสิ้นปปฏิทินที่มีการซื้อขายหนวยลงทุนเพื่อใหผูซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวนํา
หนังสือรับรองนี้แนบเปนหลักฐานพรอมกับการยื่นแบบภาษีเงินไดตามที่กฎหมายกําหนด
(2) บริษัทจัดการจะจัดทําและนําสงหนังสือรับรองการโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวอื่น เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนแนบ
พรอมหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ในการขอสิทธิประโยชนทางภาษี
เงื่อนไขอื่น ๆ
หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวย
ลงทุน (Fund Book)เปนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให
ดําเนินการได โดยบริษัทจัดการจะปดประกาศลวงหนา 7 วัน กอนวันเปลี่ยนแปลง เวนแตกรณีเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิใน
หนวยลงทุน ตั้งแตการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการจะปดประกาศกอนการเปดเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกที่ที่ทําการทุก
แหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง โดยผูถือหนวยลงทุนที่ลงทุนใน
กองทุนกอนที่จะเริ่มใชหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน หรือรูปแบบอื่น และมีหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนเปนสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หนวยลงทุน สามารถเปลี่ยนเปนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนไดตามวิธีการที่บริษัทจัดการและนายทะเบียนกําหนด
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ทั้งนี้ สิทธิในการกําหนดรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนของกองทุนเปนสิทธิของบริษัทจัดการ โดยผูถือหนวยลงทุนไมสามารถ
รองขอรูปแบบที่แตกตางจากที่บริษัทจัดการกําหนดได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ
และในกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉิน หรือเกิดเหตุอันจําเปนและสมควร บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะใชรูปแบบของ
หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนที่พิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสมกับสถานการณในขณะนั้น โดยจะเปนเพื่อประโยชนของกองทุนและผู
ถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ และไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยในกรณี
ดังกลาวบริษัทจัดการจะปดประกาศที่ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัท
จัดการแตงตั้ง โดยไมชักชา
และเมื่อบริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนเปน
หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต
หรือเห็นชอบใหดําเนินการได ใหถือวาหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบที่ใชในขณะนั้น เปนหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนแทน
“สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน” ที่อางถึงในรายละเอียดโครงการกองทุนและหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุน
ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
เปนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน เงื่อนไขในการหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน และระยะเวลาการสงมอบ จะมีรายละเอียดดังตอไป
นี้ เวนแตบริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนจะกําหนดเปนอยางอื่น
เงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ
(1) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน” ทุกครั้งที่มีการซื้อหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพื่อเปนการยืนยัน
จํานวนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน และจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิใน หนวยลงทุนพรอมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถามี)
แกผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนโดยทางไปรษณียหรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนผูมอบให ภายใน 5 วันทําการนับ
แตวันถัดจากวันรับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาว (เวนแตบริษัทจัดการจะกําหนดหรืออนุญาตเปนอยางอื่น)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุน ที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนที่
นายทะเบียนหนวยลงทุนไดสงใหผูถือหนวยลงทุนฉบับลาสุดเปนรายการที่เปนปจจุบันและถูกตอง
(2) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการใหมีการออกและจัดสง “รายงานการถือหนวยลงทุน” ซึ่งไดรับการปรับปรุงรายการใหเปน
ปจจุบันอยางนอยเปนรายหกเดือน โดยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูลงทุนทราบขอมูลดังกลาวในชองทางที่เหมาะสม เชน ทางไปรษณีย หรือทาง
จดหมายอิเล็คทรอนิกส (E-mail) เปนตน แกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนหนวยลงทุน ณ วันที่ออกรายงานดังกลาว
(3) หากปรากฏขอผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการทักทวง
ขอผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน
บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเงื่อนไขในการออกหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะ
เวลาการสงมอบ เพื่อประโยชนแกกองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกปองผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูถือ
หนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือวาเปนการปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน และไมถือเปนการแกไขโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน
15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :
16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมจะไมสามารถชําระหนี้ได
บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นทั้งที่เปนหลักประกันและมิใชหลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ ดังนี้
16.1 กรณีที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย ผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ
วันที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยเปน ผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้
16.1.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะไมนําทรัพยสินดังกลาวและเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้ มารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได
โดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ เวนแตกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
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หนี้ตกลงรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินนั้นได
และในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากเงินสํารองรายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการบริหารทรัพยสินนั้น
16.1.3 เมื่อมีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่
ไดจากการรับชําระหนี้คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธินั้นภายใน 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 ตอมาปรากฏวากองทุนรวมไดรับชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้
หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในขอ 16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย
16.2.1 กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน
โดยมติเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือไดรับความเห็น
ชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะนั้นการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสิน
ดังกลาวเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้น
ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่
กองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหนี้ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการคาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหนี้
16.2.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
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
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บริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหนวยลงทุน ในกรณีดังนี้
(ก) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนที่มิใชรายยอย และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผูถือหนวยลงทุนไม
เปนผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญ หรือผูมีเงินลงทุนสูง ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผู
ถือหนวยลงทุนไมเปนผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหนวยลงทุน ดังนี้
1. หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายใหผูถือหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเปนกองทุนรวมหุนระยะยาวที่
จัดตั้งขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน และขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียง (ถามี) :
หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน:
การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได
ดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผล
ผูกพันตามมติ
มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้นเสียไป
ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวย
ลงทุน (มติของผูถือหนวยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งเขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน นอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ขอมติ ผูถือหนวยลงทุนที่กําหนดไวในขอผูกพัน หรือที่กําหนดไวในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กําหนดในประกาศนี้แลว
ใหเปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย
(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
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(ง) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประกันตามขอ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและ
ขอกําหนดเกี่ยวกับ การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน
(จ) เรื่องที่ผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะ ดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยไมตองไดรับมติของผูถือ
หนวยลงทุน
(ก) เปนการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไขเพิ่มเติม โดยไดรับมติโดยเสียงขางมาก
หรือมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน แลวแตกรณี หรือ
(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเปนหรือสมควร และไมกระทบตอสิทธิของผูถือ
หนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด
ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งประทับ
ตราบริษัท (ถามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ที่ทําการและเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อใหผูถือ
หนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมทั้งจัดสงสรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน พรอมทั้งเหตุผลและความจําเปนใหผูถือหนวยลงทุน พรอมกับ
การสงรายงานประจําปของกองทุนรวม
18. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไมมี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
19. การเลิกกองทุนรวม
เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน เมื่อปรากฏกรณีดังตอไปนี้
22.1.1. หากปรากฏวากองทุนมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวน ดังนี้
(1) มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดของกองทุน โดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือนอยกวา 50 ลานบาทใน
วันทําการใดและบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุน
(2) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําก ารใด
(3) มีการขายคืนหนวยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
(ก) มีการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิในชวงระยะเวลา 5 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวา 2 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
22.1.2. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนเปดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจน
กอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนเปด หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน
22.1.3. เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของโครงการจัดการ
22.1.4. ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจัดการกองทุนใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนที่กําหนดไวในโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
22.1.5 ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังตอไปนี้ สํานักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมได
(1) มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแยงกับ
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว
(2) มีการจําหนายหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิไดปฏิบัติหรือดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการเสนอขายหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการจัดสงหรือแจกจาย
หนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหนวยลงทุน
(3) ในกรณีที่เปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏขอเท็จจริงวามีผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนบุคคลอื่นใดที่มิใชผู
ลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม
(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมปฏิบัติหรือไมสามารถดําเนินการตามคําสั่งของสํานักงานตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกสํานักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง หากไดมีการเสนอขาย
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หนวยลงทุนแลวแตยังมิไดมีการจดทะเบียนกองทุนรวม ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใด ๆ ที่
เกิดขึ้นจากเงินดังกลาว (ถามี) ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนนั้น ตาม
สัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน โดยในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อและผลประโยชน (ถามี) ใหแกผูจอง
ซื้อหนวยลงทุนไดภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี้ยในอัตราไมตํ่ากวารอยละเจ็ดครึ่งตอปนับแตวันที่ครบ
กําหนดเวลานั้น จนถึงวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระเงินจํานวนดังกลาวไดครบถวน
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกสํานักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมภายหลังจากมีการจดทะเบียนกองทุน
รวมแลว ใหดําเนินการใหมีการเลิกกองทุนรวมทันที
22.1.6 บริษัทหลักทรัพยจะเลิกกองทุนรวม เมื่อสํานักงานมีคําสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสํานักงานมีคําสั่งเพิกถอนการ
อนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน
การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน เมื่อปรากฏกรณีดังตอไปนี้
22.2.1 เมื่อปรากฏเหตุเลิกกองทุนเปดตามขอ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี้
(1) ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1
(2) แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1 โดยวิธีการดังนี้
(ก) แจงผูถือหนวยที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนโดยชองทางใดๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได
(ข) แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน
(ค) แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน
(3) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเทาที่
สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยใหผูถือหนวยโดยอัตโนมัติ
(4) ชําระคาขายคืนหนวยตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมเงินที่ไดตามขอ (3) ใหผูถือหนวยภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณ
ตามขอ 22.1.1 และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุนเปดนั้น

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

22.2.3 เงื่อนไขอื่นเพื่อเลิกกองทุนมีสาระสําคัญอยางนอยดังนี้
1. ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน ตั้งแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน
2. แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน ดังนี้
2.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนยายการลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวกองทุนอื่นที่มีนโยบายการลงทุนหรือ
ความเสี่ยงที่ใกลเคียงกับกองทุนรวมหุนระยะยาวกองทุนเดิม หรือไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวที่มีความเสี่ยงตํ่าสุด โดยไมเก็บคาธรรมเนียม
การขายหรือรบซื้อคืนหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุน
2.2 ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนประสงคจะโอนยายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวอื่นอีกทอดหนึ่ง ผูถือหนวยลงทุนสามารถแจงตอ
บริษัทจัดการเพื่อโอนยายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวอื่นที่ผูถือหนวยลงทุนกําหนด และผูถือหนวยลงทุนจะไดรับยกเวนคา
ธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขโดยครบถวนดังนี้
ก. เปนการโอนยายตามคําสั่งของผูถือหนวยลงทุนเปนครั้งแรกโดยโอนยายไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวอื่นที่อยูภายใตการจัดการของ
บริษัทจัดการเดียวกัน
ข. เปนการโอนยายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ ในการกําหนดระยะเวลาดังกลาวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงระยะ
เวลาที่ผูถือหนวยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื่อแจงโอนยายการลงทุนไดอยางเหมาะสม
2.3 แจงโดยวิธีการดังนี้
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้ ระยะยาว
ก. แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนผานชองทางใด ๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได
ข. แจงเปนหนงสือถึงผูดูแลผลประโยชน
ค. แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน
3. จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนดังกลาว ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน
4. รวบรวมเงินที่ไดจากการดําเนินการตามขอ 3 ภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน
5. ดําเนินการโอนยายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวอื่นตามแนวทางที่กําหนดในขอผูกพัน โดยไมชักชา
20. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน
เมื่อไดดําเนินการตามหัวขอ “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 คาใชจายและคาตอบแทนในการชําระบัญชีกองทุน บริษัทจัดการจะหักจากทรัพยสินของกองทุน และเมื่อการชําระบัญชีเสร็จสิ้น ผู
ชําระบัญชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนแลว หากปรากฏวามี
ทรัพยสินคงคางอยู ผูชําระบัญชีจะจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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