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หนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดธนชาตทองคาแท่ ง-H
จัดตั้งและจัดการโดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จากัด

เสนอขายต่อผูล้ งทุนทัว่ ไป
มูลค่าโครงการ 4,000,000,000 บาท
จานวนหน่วย 400,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท
สถานที่ติดต่ อซื้อขายหน่ วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิ น
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซี ย 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 หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีน่า จากัด
หรื อผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ บลจ.ธนชาตแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
(หนังสื อชี้ชวนฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565)
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หนังสื อชี้ชวนส่ วนข้ อมูลกองทุน
กองทุนเปิ ดธนชาตทองคาแท่ ง-H
(Thanachart Gold Bullion-Currency Hedged : TGoldBullion-H)
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ ยงของการลงทุน ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดธนชาตทองคาแท่ง-H เมื่อเห็น
ว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผูล้ งทุน และผูล้ งทุนยอมรับความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน
ได้
กองทุนจะลงทุนในทองคาแท่งเป็ นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนรวม จึงไม่มี
การกระจายการลงทุน และมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนที่มีการกระจายการลงทุนในทรัพย์สินหลายประเภทที่มิได้มีการเคลื่อนไหว
ไปในทางเดียวกัน
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวขึ้นลงตามราคาทองคาที่กองทุนใช้เป็ นดัชนีมาตรฐาน (Benchmark) อย่างสมบูรณ์
เนื่องจากกองทุนมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที่ตอ้ งหักออกจากกองทุน รวมทั้งการทาธุรกรรมป้องกันความเสี่ ยงอาจ
มีตน้ ทุน และกองทุนไม่สามารถป้ องกันความเสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้ท้ งั หมด เช่นในส่ วนของสภาพคล่อง ซึ่ งอาจมีผลทาให้ผลการ
ดาเนินงานของกองทุนต่ากว่าราคาทองคาที่กองทุนใช้เป็ นดัชนีมาตรฐาน(Benchmark)
กองทุนอาจไม่รับคาสั่งซื้ อขาย ไม่คานวณ และไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนในวันที่ เป็ นวันหยุดทาการของประเทศที่
เกี่ ยวข้องในการทาธุ รกรรมของกองทุน หรื อเกิดเหตุที่ทาให้ประเทศที่ เกี่ยวข้องไม่สามารถทาธุ รกรรมการลงทุนซื้ อ หรื อขายทองคา
หรื อไม่สามารถดาเนินการชาระค่าซื้ อขาย โอนย้าย เก็บรักษาทองคาหรื อเงินตราต่างประเทศ หรื อธุรกรรมอื่นที่จาเป็ นเพื่อการดาเนินการ
ของกองทุน หรื อเกิดเหตุที่ทาให้ผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการทาธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทาธุ รกรรมกับกองทุนได้ โดยกอง ทุนอาจ
พิจารณาให้เป็ นวันหยุดทาการของกองทุนด้วย ซี่ งจะทาให้ผลู ้ งทุนไม่สามารถซื้ อขายสับเปลี่ยน หรื อมีผลทาให้ผลู ้ งทุนได้รับเงินจากการ
ขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่าปกติ
ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ มีความเป็ นไปได้ที่มีการเทขายทองคาจานวนมาก ซึ่ งอาจทาให้ระดับราคาทองคาตกต่าลง ซึ่ งหากเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าวจะส่งผลลบต่อกองทุนด้วย
ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผูล้ งทุนอาจได้รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสื อชี้ชวน
กองทุนเปิ ดธนชาตทองคาแท่ง-H เป็ นกองทุนที่ลงทุนโดยตรงในทองคาแท่งในต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวไม่ได้เป็ นกองทุนที่คุม้ ครอง
เงินต้น และมี ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน
อัตราดอกเบี้ย และ ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากร ความเสี่ ยงด้านการเมืองในระดับนานาชาติและระดับภูมิภ าค ความเสี่ ยง
ในการบังคับ ใช้ข้อกาหนดเกี่ ยวกับการควบคุ มอัต ราแลกเปลี่ ยนและการเข้า -ออกของเงิน ลงทุ น หรื อกฎหมายหรื อข้อกาหนดอื่น ๆ
ผลกระทบจากภาวะเงินฝื ดหรื อเงินเฟ้อ รวมถึงความจากัดของความคุม้ ครองจากกฎหมายที่มีต่อกองทุน เป็ นต้น
เนื่องจากกองทุนเปิ ดธนชาตทองคาแท่ง-H ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิด
วิกฤตการณ์ ที่ไม่ปกติ ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่ งอาจส่ งผลให้ผูล้ งทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่
กาหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้
จากการลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ ยงเกือบทั้งหมด โดย ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะป้องกันความเสี่ ยงอัตรา
แลกเปลี่ยน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของจานวนเงินลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจยังมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ อาจทาให้ผู ้
ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรื อได้รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้ อีกทั้ง การทาธุรกรรมป้องกันความเสี่ ยงอาจมี
ต้นทุน ซึ่งทาให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
ข้ อมูลกองทุนรวม
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ทองคาแท่งที่ กองทุนรวมนี้ ลงทุ นจะเก็บ รักษาไว้ที่ตัวแทนเก็บรั กษาทรั พย์สิน (Vault) ที่ อยู่ในประเทศฮ่องกง โดยตัวแทนเก็บรั กษา
ทรัพย์สิน (Vault) จะมีการทาประกันภัยให้กบั ทองคาแท่งที่ กองทุนลงทุน โดยคุม้ ครองในกรณี ที่ทองคาแท่งเกิดเสี ยหาย สู ญหาย ถูก
โจรกรรม หรื อถูกทาลาย ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ทั้งนี้ การประกันภัยไม่สามารถคุม้ ครองและไม่สามารถชดเชยความเสี ยหายได้ทุกกรณี
เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัย มีเงื่อนไขที่ไม่เข้าข่ายการคุม้ ครอง (exclusion) เช่น การสู ญหายโดยมิทราบสาเหตุ การลักทรัพย์หรื อการ
กระทาการทุจริ ตโดยการสมรู ้ร่วมคิดของผูเ้ อาประกันภัยกับผูถ้ ือหุ้นใหญ่ของผูเ้ อาประกันภัย การล้มละลายของผูเ้ อาประกันภัย ความ
เสี ยหายต่อเนื่องทุกชนิด ความเสี ยหายในยานพาหนะใดๆ ที่ไม่มีผดู ้ ูแลเว้นแต่ทรัพย์สินดังกล่าวอยูใ่ นความดูแลของผูร้ ับขนส่ งซึ่ งมีความ
ชานาญในวิชาชีพดังกล่าวโดยเฉพาะ การเสื่ อมสภาพตามธรรมชาติ สงคราม การปฏิวตั ิ การยึดอานาจ การถูกยึดทรัพย์ ลัทธิ ชาตินิยม การ
เกณฑ์ทรัพย์สินเป็ นของรัฐบาล ปฎิกิริยานิ วเคลียร์ การรั่วซึ มทุกชนิ ดหรื อมลภาวะทุกชนิ ด การโจมตี คุกคามทางไซเบอร์ ของระบบ
คอมพิวเตอร์ การปนเปื้ อนของสารกัมมันตภาพรังสี ภัยก่อการร้าย เป็ นต้น กองทุนจึงอาจได้รับความเสี ยหาย หากเหตุเกิดขึ้นตามกรณี ที่
มิได้อยูใ่ นเงื่อนไขการคุม้ ครองของการประกันภัย (เงื่อนไขในการประกันภัย สามารถอ่านรายละเอียดได้ใน รายละเอียดโครงการกองทุน
หัวข้อ 20.15 การประกันภัย)
ทั้งนี้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบทรัพย์สินของกองทุนรวมและติดตามให้ทองคาแท่งที่กองทุนลงทุนได้รับ
ความคุม้ ครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย
▪ ในกรณี ที่ ผูล้ งทุ น ได้รับ การจัด สรรหน่ วยลงทุ น ผูล้ งทุ น รั บ ทราบและยิน ยอมเข้าผูกพัน ตามรายละเอียดโครงการที่ ได้รับ อนุ มัติจ าก
สานักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริ ษทั จัดการกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่จดั ทาขึ้น
โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
▪ การพิจารณาร่ างหนังสื อชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึ งความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสื อชี้ชวนของกองทุนรวมหรื อได้ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
▪ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธไม่รับ หรื อไม่ดาเนินการตามคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนของสั่งซื้ อ หรื อสั่งสับเปลี่ยนของบุคคลใดหรื อ
กลุ่มบุคคลใดที่ทาให้บริ ษทั จัดการและหรื อกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ ยงทางกฎหมาย ความเสี่ ยงด้านภาษี หรื อความเสี่ ยงอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรื อกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
▪

▪

▪

บริ ษทั จัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์กบั 1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผู ้
มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง)
รวมถึ งผูท้ ี่ มีหนังสื อเดิ นทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผูถ้ ื อ Green Card ที่ ออกโดยประเทศสหรั ฐอเมริ กา 2) นิ ติบุคคล
รวมถึงบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วน เป็ นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
3)หน่ วยงานของรัฐบาลสหรั ฐ อเมริ กาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา 4) ผูล้ งทุนซึ่ งติ ดต่อหรื อรั บข้อมูล หรื อส่ งคาสั่ ง
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษทั จัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทั้งนี้ รวมถึง
ผูล้ งทุนที่ใช้ตวั แทนหรื อผูจ้ ดั การที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนิ นการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิ ติ
บุคคลดังกล่าวตามข้อ 1 – 4
บริ ษทั จัดการจึงขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสั่งซื้ อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่ วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้อม สาหรับผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้างต้น
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสื อชี้ชวนให้ เข้ าใจและควรเก็บหนังสื อชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต
และเมื่อมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้ตดิ ต่ อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 12 สิ้นสุ ดวันที่ 1 มีนาคม 2566
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ลักษณะที่สาคัญ
ชื่ อกองทุน

กองทุนเปิ ดธนชาตทองคาแท่ง-H

อายุโครงการ

ไม่มีกาหนดระยะเวลาสิ้นสุ ดของโครงการ

วันที่ได้ รับอนุมัติให้ จัดตั้งและ
จัดการกองทุนรวม

วันที่ 30 ธันวาคม 2553

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

วันที่ 2 มีนาคม 2554
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

1.

ประเภทของกองทุน

-

กองทุนรวมทองคาแบบทัว่ ไป* (Simple gold fund) มุ่งเน้นลงทุนในทองคาแท่งในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

*

กาหนดประเภทกองทุนตามประกาศที่ สน.34/2553 เรื่ องการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทาสัญญารับจัดการกองทุนส่ วน
บุคคล

2.

นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายที่มุ่งเน้นลงทุนโดยตรงในทองคาแท่ ง (Physical gold หรื อ Gold bullion) ในต่างประเทศเป็ นหลัก โดย
เฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน โดยทองคาแท่งที่กองทุนลงทุน เป็ นทองคา
แท่งที่มีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากหน่ วยงานซึ่ งเป็ นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผูค้ า้ ทองคาในระดับสากล ทั้งนี้ การ
รับรองดังกล่าวอาจเป็ นการรับรองที่ทองคาแท่งหรื อที่ผผู ้ ลิตทองคาแท่งก็ได้ ซึ่งในเบื้องต้นกองทุนจะลงทุนใน ทองคาที่ผลิต
โดยผูผ้ ลิ ตที่ ผ่านการรับรอง (acceptable refiners) จาก London Bullion Market Association (LBMA) ซึ่ งมีมาตรฐานความ
บริ สุทธิ์ ของทองคาไม่ ต่ ากว่า 99.5% (หรื อความบริ สุท ธิ์ 995 ส่ วนใน 1,000 ส่ วน) เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรื อเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
ทั้งนี้ ในขณะที่จดั ตั้งกองทุน กองทุนจะลงทุนในทองคาแท่งตามวรรคหนึ่ง ผ่านเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ (USD)
กองทุนมี นโยบายลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากอัตราแลกเปลี่ ยนเกื อบ
ทั้งหมด โดย ณ ขณะใดขณะหนึ่ งจะป้องกันความเสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของจานวนเงินลงทุนในตาง
ประเทศ จึงอาจยังมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงินเหลืออยูแ่ ละการป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทาให้ผู ้
ลงทุนพลาดโอกาสในการได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น

3.

ผลตอบแทนที่ผ้ลู งทุนจะได้ จากเงินลงทุน
ผูล้ งทุนจะได้รับผลตอบแทนในรู ปของกาไรส่ วนเกินทุน (Capital Gain) หากผูล้ งทุนขายคืนหน่วยลงทุน ณ ราคาที่สูงกว่ า
ราคาที่ซ้ื อหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ เงินกาไรดังกล่าวที่ผูล้ งทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาได้รับจากการลงทุนในกองทุนรวมจะได้รับ
ยกเว้นไม่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ข้ อมูลกองทุนรวม

หน้ า 3 / 36

กองทุนเปิ ดธนชาตทองคาแท่ ง-H

4.

การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนีเ้ ป็ นอย่างไร?
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่
อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ ยงเกือบทั้งหมด โดย ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
จะป้องกันความเสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ยน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของจานวนเงิน ลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจยังมีความเสี่ ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ อาจทาให้ ผูล้ งทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรื อได้รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุน
เริ่ มแรกได้ อีกทั้ง การทาธุรกรรมป้องกันความเสี่ ยงอาจมีตน้ ทุน ซึ่ งทาให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้น ทุน
ที่เพิ่มขึ้น
ลักษณะที่สาคัญของกองทุน

Q: กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มกี ารกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อมีการแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนหรื อไม่ อย่างไร
A: กองทุนรวมนี้เป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนทัว่ ไป และ ไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ ีจานวนเงินทุนโครงการเท่ าใด
A : จานวนเงินทุนของโครงการ เท่ากับ 4,000 ล้านบาท
Q: กองทุนรวมนีเ้ หมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใดผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่ าใด
A: - กองทุนมีเป้าหมายการลงทุนในทองคาแท่ง (Physical gold) ในต่างประเทศ ที่มาตรฐานผูผ้ ลิตเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
ตามมาตรฐานของ London Bullion Market Association (LBMA) ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด กองทุนนี้
เป็ นเครื่ องมือในการลงทุนที่จะนาเงินลงทุนของผูล้ งทุนไปลงทุนในทองคาแท่งตามมาตรฐานสากล การลงทุนผ่านหน่วย
ลงทุ น ของกองทุ น รวมทองค านี้ จึ งเป็ นทางเลื อ กส าหรั บ ผูท้ ี่ ต้อ งการกระจายการลงทุ น ในทองค าแต่ ไ ม่ ต้อ งการซื้ อ
ทองรู ปพรรณหรื อทองคาแท่งเก็บไว้ เพราะไม่ตอ้ งการมีภาระในการเก็บรักษาทองคานั้น
- ผูล้ งทุนที่จะพิจารณาลงทุนในกองทุนทองคานี้ ยังคงต้องสามารถยอมรับความเสี่ ยงของราคาทองคาที่อาจมีความผัน

ผวนสู งได้ และในบาง cycle ราคาทองคาอาจใช้เวลานานกว่าจะมีการปรับตัวสู งขึ้น ทั้งนี้ กองทุนมีค่าธรรมเนี ยมและ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที่ตอ้ งหักออกจากกองทุน รวมทั้งการทาธุรกรรมป้องกันความเสี่ ยงอาจมีตน้ ทุน และ
กองทุนไม่สามารถป้ องกันความเสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้ท้ งั หมด เช่นในส่ วนของสภาพคล่อง จึงมี ส่วนทาให้มูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนอาจไม่ได้เคลื่อนไหวขึ้นลงตามราคาทองคาที่กองทุนใช้เป็ นดัชนีมาตรฐาน (Benchmark) อย่าง
สมบูรณ์ และอาจทาให้ผลู ้ งทุนพลาดโอกาสในการได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการที่กองทุนไปลงทุนในสัญญาซื้ อ
ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ยน
- ผูล้ งทุนจะลงทุนในกองทุนนี้ เป็ นระยะเวลานานเท่าใด ขึ้น กับปั จจัยต่างๆ เช่ น วัตถุประสงค์ในการลงทุน เป้ าหมาย

และระยะเวลาในการลงทุน ความต้องการในการใช้เงินลงทุนนี้ในอนาคต และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งอาจแตกต่าง
กันไปสาหรับผูล้ งทุนแต่ละราย ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาจากความต้องการและข้อจากัดในการลงทุนของผูล้ งทุน
Q: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
A: เนื่ องจากกองทุนนี้ มีนโยบายที่มุ่งเน้นลงทุนโดยตรงในทองคาแท่ง (Physical gold หรื อ Gold bullion) ในต่างประเทศ
เป็ นหลัก จึงไม่มีการกระจายการลงทุนไปในหลายๆ หลักทรัพย์ ดังนั้น ราคาของทองคาต่างประเทศจึงมีผลกระทบต่อ
ข้ อมูลกองทุนรวม
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มูลค่าทรัพย์สินและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมาก จากข้อมูลในอดีตราคาทองคามีความผันผวนสู ง โดยมีหลาย
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคา เช่น
(1) อุปสงค์ (demand) และอุปทาน (supply) ของตลาดโลก ซึ่ งได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัย เช่น การขายสัญญซื้อขาย
ล่วงหน้า (forward selling) ของผูผ้ ลิตทองคา การซื้อทองคาของผูผ้ ลิตทองคาเพื่อล้างสถานะการป้องกันความเสี่ ยง
ที่ได้ทาไว้ (unwind gold hedge positions) การซื้อและขายทองคาของธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ทัว่ โลก การ
ผลิตและต้นทุนการผลิตของประเทศผูผ้ ลิตทองคา เช่น ประเทศอัฟริ กาใต้ สหรัฐฯ ออสเตรเลียเป็ นต้น
(2) การคาดการณ์ของผูล้ งทุนเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ
(3) การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยน
(4) การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย
(5) ปริ ม าณและพฤติ ก รรมการซื้ อขายทองค าของ hedge funds และกองทุ น สิ น ค้าโภคภัณ ฑ์ (commodity funds) และ
กองทุนทองคาในประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก
(6) สภาพเศรษฐกิจ การเมือง เหตุการณ์ทางการเงินของประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
นอกจากนี้ผลู ้ งทุนควรตระหนักว่า ไม่มีปัจจัยใดสามารถรับประกันได้ว่าในอนาคตระยะยาวทองคาจะยังคงเป็ น
สิ นทรัพย์ที่รักษามูลค่าในแง่อานาจซื้อ (purchasing power) ได้
Q: กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ปู ระกันเงินลงทุนหรื อเป็ นกองทุนรวมที่ม่ งุ เน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรื อไม่ อย่างไร
A: กองทุนนี้ไม่มีผปู ้ ระกันเงินทุนและไม่คมุ้ ครองเงินต้น
Q: กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
A: วันที่สิ้นสุ ดรอบบัญชี วันที่ 1 เดือน มีนาคม
Q: - ทองคาแท่ งที่กองทุนรวมลงทุนได้ รับการทาประกันภัยหรื อไม่ อย่ างไร (อธิบาย) และในกรณีที่มีการทาประกันภัยเป็ น
การทาประกันภัยบางส่ วนหรื อเต็มจานวน
- ในกรณีที่ทองคาแท่ งมีการทาประกันภัย ทองคาแท่ งที่กองทุนรวมลงทุนได้ รับการประกันคุ้มครองกรณี ใดบ้ าง และ

ไม่ ได้ รับการคุ้มครองกรณีใดบ้ าง
A: - ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนมี หน้าที่ ดูแลและรับผิดชอบทรัพย์สิ นของกองทุนรวมและติดตามให้ทองคาแท่งที่
กองทุนลงทุนได้รับความคุม้ ครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย
- ทองคาแท่งที่เก็บรักษาไว้ที่ตวั แทนเก็บรักษาทรัพย์สิน (Vault) จะมีการประกันภัยเต็มมูลค่าที่เสี ยหาย (fully insured)

ภายใต้เงื่ อนไขของกรมธรรม์ป ระกัน ภัย หากความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ น เข้าข่ ายที่ ป ระกัน ภัยให้ ค วามคุ้ม ครอง วงเงิ น
คุม้ ครองจะไม่เกินมูลค่าทองคาที่เสี ยหายนั้น โดยคานวณตามราคาทองคา London PM Fix ณ วันที่มีการรายงานความ
เสี ยหายดังกล่าว
- ทองคาแท่งที่ กองทุ น รวมนี้ ลงทุน จะเก็ บรั กษาไว้ที่ ตวั แทนเก็บ รั กษาทรั พย์สิน (Vault) ที่ อยู่ในประเทศฮ่องกง โดย

ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน (Vault) จะมีการทาประกันภัยให้กบั ทองคาแท่งที่กองทุนลงทุน โดยคุ้มครองในกรณี ที่
ทองคาแท่งเกิดเสี ยหาย สู ญหาย ถูกโจรกรรม หรื อถูกทาลายตามเงื่อนไขกรมธรรม์ อย่างไรก็ตาม การประกันภัยไม่
สามารถคุม้ ครองและไม่สามารถชดเชยความเสี ยหายได้ทุกกรณี เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัย มีเงื่อนไขที่ไม่เข้าข่าย
การคุม้ ครอง (exclusion) เช่น การสู ญหายโดยมิทราบสาเหตุ การลักทรัพย์หรื อการกระทาการทุจริ ตโดยการสมรู ้ร่วม
ข้ อมูลกองทุนรวม
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คิดของผูเ้ อาประกันภัยกับผูถ้ ือหุ้นใหญ่ของผูเ้ อาประกันภัย การล้มละลายของผูเ้ อาประกันภัย ความเสี ยหายต่อเนื่องทุก
ชนิด ความเสี ยหายในยานพาหนะใดๆ ที่ไม่มีผดู ้ ูแลเว้นแต่ทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ในความดูแลของผูร้ ับขนส่ งซึ่ งมีความ
ชานาญในวิชาชีพดังกล่าวโดยเฉพาะ การเสื่ อมสภาพตามธรรมชาติ สงคราม การปฏิวตั ิ การยึดอานาจ การถูกยึดทรัพย์
ลัทธิชาตินิยม การเกณฑ์ทรัพย์สินเป็ นของรัฐบาล ปฎิกิริยานิวเคลียร์ การรั่วซึมทุกชนิดหรื อมลภาวะทุกชนิด การโจมตี
คุกคามทางไซเบอร์ของระบบคอมพิวเตอร์ การปนเปื้ อนของสารกัมมันตภาพรังสี ภัยก่อการร้าย เป็ นต้น กองทุนจึงอาจ
ได้รับความเสี ยหาย หากทองคาชารุ ด สู ญหาย ถูกโจรกรรม หรื อไม่สามารถเข้าถึ งได้ หรื อกรณี อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หาก
เหตุเกิดขึ้นตามกรณี ที่มิได้อยูใ่ นเงื่อนไขการคุม้ ครองของการประกันภัย
- กรมธรรม์ประกัน ภัย จะมีเงื่อนไขที่ ไม่เข้าข่ายการคุ้มครอง (exclusion) เช่น การสู ญหายโดยมิ ท ราบสาเหตุ การลัก

ทรัพ ย์หรื อการกระทาการทุจริ ตโดยการสมรู ้ ร่วมคิดของผูเ้ อาประกันภัยกับผูถ้ ือหุ้ นใหญ่ของผูเ้ อาประกันภัย การ
ล้มละลายของผูเ้ อาประกันภัย ความเสี ยหายต่อเนื่ องทุกชนิ ด ความเสี ยหายในยานพาหนะใดๆ ที่ ไม่มีผูด้ ู แลเว้นแต่
ทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ในความดูแลของผูร้ ับขนส่ งซึ่ งมีความชานาญในวิชาชีพดังกล่าวโดยเฉพาะ การเสื่ อมสภาพตาม
ธรรมชาติ สงคราม การปฏิ วตั ิ การยึดอ านาจ การถูกยึดทรั พ ย์ ลัท ธิ ชาติ นิ ยม การเกณฑ์ท รั พ ย์สิน เป็ นของรั ฐบาล
ปฎิกิริยานิวเคลียร์ การรั่วซึ มทุกชนิดหรื อมลภาวะทุกชนิด การโจมตี คุกคามทางไซเบอร์ของระบบคอมพิวเตอร์ การ
ปนเปื้ อนของสารกัมมันตภาพรังสี ภัยก่อการร้าย เป็ นต้น (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติ มในรายละเอียดโครงการ
กองทุน หัวข้อ “32.16 การประกันภัย”)
ข้ อกาหนดในการซื้อขายและโอนหน่ วยลงทุน
Q : กองทุนรวมนีม้ ีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่างไร
A : การขายหน่ วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่าในการซื้อครั้งแรก (เปิ ดบัญชี)
1 บาท
มูลค่าขั้นต่าในการซื้อครั้งต่อไป
1 บาท ขึ้นไป*
ราคาขายหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน**
ณ สิ้นวันทาการซื้อขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
หมายเหตุ
*

สามารถท ารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษทั จัดการ หรื อผูส้ นับสนุ น การขายหรื อรั บ ซื้ อคืน บางแห่ งที่ ระบบ
คอมพิวเตอร์เอื้ออานวย และทางอินเทอร์เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่ วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้งและปั ด
ทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ้น
*** บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ เปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้ อหน่ วยลงทุน โดยปรับเพิ่มได้สูงสุ ดไม่เกิน 1,000
บาท และ/หรื อ ปรั บเพิ่มได้สูงสุ ดไม่เกิน 100 หน่ วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ซึ่ ง
บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดาเนิ นการดังกล่าว (ทั้งนี้ หากใน
กรณี ที่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อน
วันดาเนินการดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่ที่ทาการของบริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืน
และประกาศใน เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษทั จัดการกาหนด
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การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
1. การขายคืนหน่ วยลงทุนกรณีปกติ
1.1 ผูล้ งทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ ระหว่างเวลาเริ่ มทาการถึง 14:00 น.
มูลค่าขั้นต่าในการขายคืนแต่ละครั้ง
1.00 บาทขึ้นไป
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน**
ณ วันสิ้นวันทาการซื้อขาย
หมายเหตุ
* สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษทั จัดการ หรื อผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนบางแห่ งที่
ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออานวย และทางอินเทอร์เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5
ทิง้
*** บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ เปลี่ยนแปลง มูลค่าขั้นต่าของการสั่งขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สูงสุ ดไม่เกิน 1,000
บาท และ/หรื อ จานวนหน่วยลงทุนขั้นต่าของการสั่งขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สูงสุ ดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้
ถื อ ว่าได้รั บ ความเห็ น ชอบจากผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น แล้ว ซึ่ งบริ ษ ัท จัด การจะแจ้งให้ ผูถ้ ื อ หน่ วยลงทุ น ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดาเนิ นการดังกล่าว (ทั้งนี้ หากในกรณี ที่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุน บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดาเนิ นการดังกล่าว)
โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่ที่ทาการของบริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืน และประกาศ
ใน เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษทั จัดการกาหนด
กรณี ที่ผลู ้ งทุนส่ งคาสั่งซื้ อขายหน่ วยลงทุน ภายหลังเวลารับคาสั่งซื้ อขายหน่วยลงทุนที่กาหนด บริ ษทั จัดการจะ
ดาเนินการตามคาสั่งซื้อขายนั้น ในวันทาการถัดไป
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะไม่รับคาสั่งซื้ อขายหน่วยลงทุน กรณี ที่ผลู ้ งทุนส่ งคาสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
ภายหลังเวลารับทาการซื้ อขายหน่วยลงทุนที่กาหนด โดยจะประกาศล่วงหน้า 15 วัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ ที่
ทาการของบริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
1.2 บริ ษทั จัดการจะดาเนินการชาระเงินค่าขายคื นหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการ นับแต่วนั ทาการรับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนนั้น
2.

การขายคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
เมื่อบริ ษทั จัดการจะเปิ ดให้ใช้บริ การดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการ
ให้บริ การและกาหนดเวลาในการให้บริ การให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบตั ิตาม โดยบริ ษทั จัดการจะติดประกาศ
ดังกล่าวที่สานักงานของบริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน
ก่อนเริ่ มให้บริ การ
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ทั้งนี้ ผูส้ นใจสามารถติดต่อด้วยตนเอง โทรสาร ไปรษณี ย ์ หรื อทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่
▪ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ที่อยู่ ห้อง 902 – 908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 02-055-5801
▪ E-mail : mailus@thanachartfundeastspring.com Website :https://www.thanachartfundeastspring.com
▪ ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-292-4352
หรื อ ผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืน ที่ บลจ. ธนชาตแต่งตั้ง
Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน
A: บริ ษทั จัดการกองทุนรวมสงวนสิ ทธิไม่ขายหน่วยลงทุนดังนี้
1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผูม้ ี ถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา
หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผูท้ ี่มีหนัง สื อเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผูถ้ ือ Green
Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษทั หรื อห้างหุ้นส่ วน เป็ นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขา
ของนิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา
4) ผูล้ งทุนซึ่ งติดต่อหรื อรับข้อมูล หรื อส่ งคาสั่งเกี่ยวกับหน่ วยลงทุนของบริ ษทั จัด การ หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับ
หน่ วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรั ฐอเมริ กา ทั้งนี้ รวมถึ งผูล้ งทุนที่ ใช้ตัวแทนหรื อผูจ้ ดั การที่ ต้ งั อยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – ข้อ 4)
▪ บริ ษ ัท จัด การจึ ง ขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะปฏิ เสธหรื อระงับ การสั่ง ซื้ อ การจัด สรร และ/หรื อ การโอนหน่ วยลงทุ น ไม่ว่า
▪
▪
▪

▪

▪

ทางตรง หรื อทางอ้อม สาหรับผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้างต้น
บริ ษ ัท จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่ จะปฏิ เสธหรื อ ระงับ ค าสั่ งซื้ อหน่ วยลงทุ น ใด ๆ ที่ บ ริ ษทั พิ จารณาแล้วเห็ น ว่า อาจมี
ผลกระทบต่อการบริ หารกองทุนอย่างมีประสิ ทธิภาพเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษทั จัดการอาจหยุดรับคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นการชั่วคราวเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า การรับคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุน
ต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริ หารกองทุนอย่างมีประสิ ทธิภาพ หรื อ ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อต่อกองทุน
บริ ษทั จัดการอาจพิจารณาปฏิเสธคาสั่งซื้ อหน่วยลงทุนของผูล้ งทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวจะมีผลให้ผลู ้ งทุนรายนั้นถือ
หน่ วยลงทุ น มากกว่าร้ อ ยละ 10 ของมู ล ค่ าทรั พ ย์สิน สุ ท ธิ ข องกองทุ น หรื อ ในกรณี ที่ ค าสั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ใดมี
ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมและกรณี ตามหัวข้อการไม่ขายหรื อไม่รับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้อหรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั่งซื้ อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรื อทาให้
เกิดความเสี่ ยงทางกฎหมาย หรื อความเสี่ ยงด้านภาษี หรื อความเสี่ ยงต่อชื่อเสี ยงของบริ ษทั จัดการหรื อกองทุน บริ ษทั
จัดการขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จะไม่ ดาเนิ น การตามค าสั่ งซื้ อหน่ วยลงทุ น นั้น ๆ โดยไม่ จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั่ งซื้ อ ก่ อ นการ
ดาเนินการ
บริ ษ ัท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะปฏิ เสธไม่ รั บ หรื อ ไม่ ด าเนิ น การตามค าสั่ งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ของผูส้ ั่ งซื้ อ หรื อ สั่ ง
สับเปลี่ยน ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั่งซื้อก่อนการดาเนินการ
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▪ บริ ษ ัท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะปฏิ เสธไม่ รั บ หรื อ ไม่ ด าเนิ น การตามค าสั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ของผู ส
้ ั่ งซื้ อ หรื อ สั่ ง

สับเปลี่ยนของบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลใดที่ทาให้บริ ษทั จัดการและหรื อกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ ยงทาง
กฎหมาย ความเสี่ ยงด้านภาษี หรื อความเสี่ ยงอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act
(“FATCA”) และหรื อกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
Q : กองทุนรวมนี้มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรื อไม่ รับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนตามคาสั่งทีร่ ับไว้แล้ว และการหยุดรับคาสั่งซื้อหรื อขายคืนหน่ วยลงทุน ไว้อย่างไร
A : กองทุนรวมนีม้ ีข้อกาหนดดังนี้
การเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิ ดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณี ที่กาหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุ จริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ที่เข้าเหตุดงั ต่อไปนี้ โดย
ได้รับความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่ งเหตุ
ดังกล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา
ทั้งนี้ การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่
ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(2) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบเรื่ องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็ นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์หรื อการรับรองข้อมูลของผูด้ ูแลผลประโยชน์ต่อสานักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริ ษทั
จัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ดาเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่งคาสั่ง
ขายคืนก่อนหลัง
การไม่ขายหรื อไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้ว
1. การดาเนิ นการในกรณี ที่ผูอ้ อกตราสารหนี้ หรื อลูกหนี้ ตามสิ ทธิ เรี ยกร้องผิดนัดชาระหนี้ หรื อตราสารที่ลงทุนประสบ
ปั ญหาขาดสภาพคล่องหรื อไม่สามารถจาหน่ายได้ดว้ ยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะ
ปฏิ บัติตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์
ข้ อมูลกองทุนรวม
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เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู ้
ลงทุนประเภทสถาบัน
2. บริ ษทั จัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้ อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้ว หรื อจะหยุดรับคาสั่งซื้ อคาสั่งขาย
คืน คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณี ที่กาหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่ อโดยสุ จริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ดงั ต่อไปนี้ โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่ งให้กระทาได้ไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลา
ดังกล่าวจากสานักงาน
(ก) มี เหตุ จาเป็ นท าให้ ไม่ สามารถจาหน่ าย จ่าย โอนหลักทรั พ ย์ห รื อทรั พ ย์สิน ของกองทุ น รวมเปิ ดได้อ ย่าง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่ งก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื้ อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซ้ื อขายในตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์แห่ งนั้นเกินกว่าร้อยละสิ บของมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอนเงินออก
จากประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรื อ
(ค) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่ ง
เหตุดงั กล่าวอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้ อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรื อเป็ นการหยุดรับคาสั่งซื้ อหน่วยลงทุน แก่ผู ้
ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริ งดังต่อไปนี้
(ก) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังนี้
1) การกระทาที่ เป็ นความผิ ดมูลฐานหรื อ ความผิ ดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายเกี่ ยวกับการป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระท าที่ เป็ นการปฏิ บัติตามคาสั่งเกี่ ยวกับการยึดหรื ออายัดทรั พย์สิน โดยบุคคลผูม้ ี อานาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรู ้จกั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลู กค้า
ได้ในสาระสาคัญ
(5) อยูใ่ นระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ
ของตนอันเนื่ องมาจากการที่บริ ษทั จัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่ วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และ
การจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ซึ่ งให้กระทาได้
ข้ อมูลกองทุนรวม
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ไม่เกิน 3 วันทาการ
3. เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 2. และบริ ษทั จัดการประสงค์จะไม่ขายหรื อไม่รับซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื้ อคาสั่ง
ขายคืน คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(1) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื้ อ
คืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 2. (1) (2) (3) หรื อ (5) บริ ษทั จัดการจะเปิ ดเผยต่อผู ้
ถือหน่ วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทราบถึ งการหยุดรับคาสั่งซื้ อ คาสั่งขายคืน คาสั่งสับเปลี่ ยนหน่ วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคาสั่งซื้อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
พร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนั้นให้สานักงานทราบโดยพลัo
(3) ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื้ อคืน ไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนหรื อหยุดรับคาสั่งซื้ อ คาสั่งขาย
คืน คาสั่ งสั บ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น ตามข้อ 2. (1) (2) (3) และ (5) เกิ น 1 วัน ท าการ ให้ บ ริ ษ ัท จัดการกองทุ น รวม
ดาเนินการดังนี้ก่อนการเปิ ดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสัง่ ซื้อ คาสัง่ ขายคืน คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุน
รวมเปิ ด ณ วันทาการสุ ดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สานักงานทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสั่งซื้ อ
คาสั่งขายคืน คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสั่งซื้ อ คาสั่งขายคืน คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิ ดขาย
รับซื้ อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบถึง
การเปิ ดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการไม่ขาย ไม่รับซื้ อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืนหรื อคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรื อหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริ ษทั
จัดการอาจหยุดคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้ อ
คืนหน่วยลงทุนก็ได้
4. บริ ษทั จัดการจะหยุดการขายหน่ วยลงทุนตามคาสั่งซื้ อหรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรื อหยุดรับคา
สัง่ ซื้อหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษทั จัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่ วย
ลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ข้ ึนไปและคิดเป็ นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5
ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะประกาศหยุดการขายหน่ วยลงทุน หยุดรับคาสั่งซื้ อหรื อคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่ งของบริ ษทั จัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่ งของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ใช้ในการซื้อขายหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผทู ้ ี่ได้มีคาสั่งซื้อหรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน
การหยุดรับคาสั่งซื้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรื อในกรณี ที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริ ษทั จัดการหยุด
รับคาสั่งซื้ อ คาสั่งขายคืนหรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร
แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลา
หยุดรับคาสัง่ ซื้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
ข้ อมูลกองทุนรวม
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Q:
A:

บริษัทจัดการจะจัดให้ มีเครื่ องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity Management
Tools) สาหรับกองทุนรวมนี้ อย่างไร
เครื่ องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools) :
สาหรับในช่ วงแรก (ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565) บริ ษทั จัดการจะจัดให้มีเครื่ องมือการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงด้าน
สภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบนั อันได้แก่ การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิดว้ ยสู ตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อ
ขายทรั พ ย์สิน ของกองทุ น รวม (swing pricing) , การกาหนดเพดานการขายคืน หน่ วยลงทุ น (Redemption Gate) , การ
ดาเนินการในกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารหนี้หรื อลูกหนี้ตามสิ ทธิเรี ยกร้องผิดนัดชาระหนี้ หรื อตราสารที่ลงทุนประสบปั ญหาขาด
สภาพคล่องหรื อไม่สามารถจาหน่ ายได้ดว้ ยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรื อไม่รับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้วหรื อจะหยุดรับคาสั่งซื้ อหรื อคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน (suspension of dealings) ซึ่ งบริ ษทั
จัดการจะดาเนินการในกรอบวิธีการดังต่อไปนี้
สาหรั บในอนาคต หากบริ ษทั จัดการจะเพิ่มเติ มการใช้เครื่ องมื อการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของ
กองทุนอันได้แก่ ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee), ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุน
ในการซื้ อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) และ ระยะเวลาที่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้าก่อนการขาย
คืนหน่วยลงทุน (notice period) นั้น บริ ษทั จัดการจะเปิ ดเผยให้ทราบในหนังสื อชี้้ ชวนส่ วนข้อมูลกองทุนรวมฉบับนี้ และ/
หรื อทางเว็บไซด์ของบริ ษทั จัดการ หรื อ ผ่านทางช่องทางอื่นที่บริ ษทั จัดการกาหนด
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะเป็ นผูใ้ ช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้เครื่ องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรื อหลายอย่างตามความจาเป็ นและหรื อ
ตามการประเมิ นว่าสมควรภายใต้เงื่อนไขข้อจากัดและสถานการณ์ ที่เกี่ ยวข้องในขณะนั้น ๆ โดยบริ ษทั จัดการจะระบุ
วิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่ อ งมือเหล่านี้ และหรื อกรณี มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบผ่าน
ช่องทางตามที่บริ ษทั จัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่ องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรื อเงื่อนไขที่ใช้
แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่ องมือนั้น ๆ
▪ การปรั บมูลค่ าทรั พย์ สินสุ ทธิด้วยสู ตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื้ อขายทรั พย์ สินของกองทุนรวม (swing
pricing)
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ดว้ ยสู ตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing
pricing) หมายถึง การปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ที่ใช้ในการคานวณราคาซื้อขายหน่วยลงทุน ด้วย swing
factor เพื่ อสะท้อนต้น ทุ น และค่าใช้จ่ายจากการซื้ อ ขายทรัพ ย์สิน (transaction costs) ของกองทุ นรวมที่ อาจเกิ ดขึ้ น
จากปัจจยัต่าง ๆ เช่น การซื้อขายทรัพย์สิน หรื อภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผันผวนหรื อสภาพคล่องผิดปกติ หรื อ
เหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม เป็ นต้น โดยสามารถ พิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณ
การภายใต้ขอ้เทจ็จรงิที่มีอยู่และหรื อสมมตฐิานและหรื อการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้
สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้
- “Full swing pricing” เป็ นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้วยสู ตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวมทุกวันทาการ โดยไม่ตอ้ งมีการพิจารณากาหนดระดับ (threshold)
ของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุ ทธิ
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- “Partial swing pricing” เป็ นการปรับมูลค่าหน่ วยลงทุน (NAV per Unit) ด้วยสู ตรการคานวณทที่สะท้อนต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม เฉพาะวันทาการที่กองทุนรวมมีมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุ ทธิเกิน
ระดับ (threshold) ที่กาหนดไว้
• กองทุนรวมทั่วไป
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
- บริ ษทั จัดการจะกาหนดอัตรา swing factor สู งสุ ดไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 2 ของมู ลค่ าหน่ วยลงทุ น และบริ ษ ัท จัดการจะ
พิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็ น Full Swing Pricing หรื อ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริ ษทั จัดการ
โดยคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลทุนเป็ นสาคัญ
- swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษทั จัดการกาหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. ต้น ทุ น และค่ า ใช้ จ่ า ยจากการซื้ อขายทรั พ ย์สิ น ของกองทุ น รวม (transaction costs) เช่ น bid-ask spread ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้ อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่ วนการลงทุน และ/หรื อ ต้นทุน
และค่าใช้จ่ายที่ถูกเรี ยกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรื อ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/
หรื อค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทาธุ รกรรม REPO เพื่อเสริ มสภาพคล่องรองรับธุ รกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี ) และ/หรื อ
ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อป้องกันความเสี่ ยง
3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อการ
ประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- Swing Thresholds มี หลักการในการพิ จารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่ บ ริ ษท
ั จัดการ

กาหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อการ
ประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง บริ ษ ัท จัดการ จะไม่ ใช้ Swing Pricing พร้ อ มกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้
ร่ วมกับเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
▪ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรื อตัดสิ น ใจเรื่ อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่ องมือ Swing Pricing ในวันทาการนั้น
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▪ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ เปลี่ยนแปลงอัตรา swing factor ที่เรี ยกเก็บจริ ง ได้ตามดุลยพินิจของบริ ษทั จัดการ แต่ไม่
เกินอัตราสู งสุ ดที่กาหนดไว้ในโครงการ
▪ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะนาค่าซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซื้ อหน่วยลงทุนในวันทา
การที่มีการใช้เครื่ องมือ swing pricing และบริ ษทั จัดการจะนายอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและ
หรื อตัดสิ นใจเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่ องมือ swing pricing ในวันทาการนั้น ทั้งนี้บริ ษทั จัดการขอสงวน
สิ ทธิ ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนิ นการใด ๆ ที่ได้ดาเนิ นการหรื อตัดสิ นใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่ องมือ
swing pricing ในวันทาการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรื อบางส่ วนของวันทาการ
นั้นไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้และรายการซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่เรี ยกเก็บไม่ได้น้ นั ไม่ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุน ซึ่งเป็ นไปตามดุลยพินิจของบริ ษทั จัดการ
การพิจารณาใช้ เครื่ องมือ
▪ บริ ษ ัท จัด การจะเป็ นผู ้ใช้ดุ ล พิ นิ จ พิ จ ารณาเลื อ กใช้ Swing Pricing ที่ แ ตกต่ างกัน ในแต่ ล ะวัน ท าการ ที่ มี ก ารใช้
เครื่ องมือนี้
▪ ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่า
ซื้อขายหน่วยลงทุนสุ ทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิท้งั หมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที่
บริ ษ ัท จัด การกาหนด โดยที่ มู ล ค่ าซื้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น ค านวณจากมู ล ค่ าการซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น
(subscription) บวกมู ล ค่ า การสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น เข้ า (switch in) หั ก ด้ ว ยมู ล ค่ า การขายคื น หน่ ว ยลงทุ น
(redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริ ษทั จัดการกาหนด
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริ ษทั จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิม่ เติม
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริ ษทั จัด การจะดาเนิ นการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่
ได้รับ จาก กองทุ น ปลายทาง โดยใช้ห ลักการ best effort ซึ่ งเป็ นไปตามดุ ล พิ นิ จ ของบริ ษ ัท จัด การ และค านึ งถึ ง
ประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ ือหน่ วยลทุนเป็ นสาคัญ โดยดาเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทัว่ ไป และเป็ นไป
ตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกาหนด
▪ การกาหนดเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Gate)
การกาหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) หมายถึง การกาหนดระดับการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
หรื อสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกได้เท่าที่ Redemption Gate ที่กาหนด เมื่อเกิดสถานการณ์ ไม่ปกติหรื อประเมินว่า
สถานการณ์ อาจจะไม่ ป กติ โดย สามารถกาหนด threshold เป็ นตัวบ่ งชี้ ส ถานการณ์ ไม่ป กติ ดังกล่าวและการใช้
Redemption Gate จะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่กาหนดใน gate period
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• กองทุนรวมทั่วไป
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
• บริ ษ ัท จัด การจะกาหนด Redemption Gate ไม่ ต่ ากว่ าร้ อ ยละ 20 ของมู ล ค่ าทรั พ ย์สิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น ตาม
รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริ ษทั จัดการกาหนด
• บริ ษทั จัดการจะกาหนด Gate period สู งสุ ด ไม่เกิน 7 วันทาการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคานวณ
เป็ นไปตามวิธีที่บริ ษทั จัดการกาหนด
• ในกรณี ที่ บ ริ ษ ัท จัด การกาหนดเงื่ อ นไขเพื่ อ บ่ งชี้ ส ถานการณ์ ที่ ไม่ ป กติ ด้ว ย Gate threshold ในกรณี ดังกล่ าว
Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทาการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุ ทธิของกองทุน เทียบ
กับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิท้งั หมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรื อมากกว่า Gate threshold ที่บริ ษทั จัดการกาหนด โดยที่
มูลค่าซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุ ทธิ ของกองทุนคานวณจากมูลค่าการซื้ อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริ ษทั จัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่ วน
(pro-rata basis) ของคาสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
• บริ ษั ท จั ด การอาจพิ จ ารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ ล ะครั้ งแตกต่ า งกั น ได้ แต่
Redemption Gate จะไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขั้นต่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ใน
โครงการ
• คาสั่งรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริ ษทั จัดการจะนาไปทารายการในวันทาการรับซื้ อ
คืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคาสั่งรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่ วน (pro-rata basis)
โดยไม่มีการจัดลาดับก่อน-หลังของคาสั่งรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถยกเลิกคาสั่งรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริ ษทั จัดการกาหนด
• บริ ษ ัทจัดการจะทาการรับซื้ อคืน หน่ วยลงทุนและสับเปลี่ ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับ ซื้ อคืน
หน่วยลงทุน ณ วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณี ที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริ ษทั จัดการขอ
สงวนสิ ทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
• บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้า
• ในกรณี ที่มีการใช้เครื่ องมื อ Redemption Gate นี้ บริ ษทั จัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยง
สภาพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ เปลี่ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจ
ของบริ ษทั จัดการ แต่ไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขั้นต่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สู งสุ ด ที่ระบุ
ในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริ ษทั จัดการกาหนด
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนหรื อสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช้
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ท ธิ ที่จะเปลี่ ยนแปลงแนวทางดาเนิ นการระหว่างการทา Redemption Gate ได้แก่ การ
ยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กาหนด การใช้เครื่ องมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรื อร่ วมกับ
Redemption Gate เป็ นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณี ที่ไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนในส่ วนที่เหลือได้ บริ ษทั
ข้ อมูลกองทุนรวม
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จัดการอาจพิจารณายกเลิกคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ ถูก
ยกเลิกคาสัง่ โดยไม่ชกั ช้า
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่ จะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรื อตัดสิ นใจ
เรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่ องมือ Redemption Gate ในวันทาการนั้น
การพิจารณาใช้ เครื่ องมือ
• บริ ษทั จัดการจะเป็ นผูใ้ ช้ดุลพินิจพิจารณาเลื อกใช้ Redemption Gate ที่ แตกต่างกันในแต่ ละวันทาการที่ มีการใช้
เครื่ องมือนี้
• บริ ษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณี ที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรื อประเมินว่าสถานการณ์
อาจจะไม่ปกติ โดยบริ ษทั จัดการอาจกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้ สถานการณ์ ที่ไม่ปกติดว้ ย Gate threshold ได้ โดย
พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรื อประเมินว่าสภาพ
คล่องของกองทุ นจะไม่ สอดคล้องกับปริ ม าณการไถ่ถอนของกองทุน รวม อันเกิ ดจากการไถ่ถอนผิดปกติ
เนื่องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กาหนดไว้
3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริ ษทั จัดการ
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมติฐานและหรื อการ
ประเมิ น จากปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องเท่ าที่ สามารถท าได้เพื่ อให้ สามารถด าเนิ น การได้ภายในเวลาและเงื่อ นไข ณ
ขณะนั้น ๆ
- กองทุ น รวม feeder fund และ fund of funds เมื่ อ กองทุ น ปลายทางมี ก ารใช้ redemption gate บริ ษ ัท จัด การจะ
พิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิม่ เติม
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริ ษทั จัดการจะดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่
ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งผูถ้ ือหน่วยอาจจะได้รับชาระเงินจากคาสั่งรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสัดส่ วน (pro-rata basis) ของคาสั่งรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ
วันที่ใช้ Redemption Gate หรื อเป็ นไปตามดุลพินิจของบริ ษทั จัดการ และคานึ งถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ ือ
หน่ วยลทุนเป็ นสาคัญ โดยดาเนิ นการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทัว่ ไป และเป็ นไปตามที่ ประกาศที่ เกี่ ยวข้อง
กาหนด
▪ การดาเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรื อลูกหนี้ตามสิ ทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชาระหนี้ หรื อตราสารที่ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรื อไม่ สามารถจาหน่ ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ิตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.
9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่ราย
ย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
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▪ การไม่ ขายหรือไม่ รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้สูงสุ ดไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สานักงาน โดยบริ ษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุ จริ ตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้องระงับการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจาเป็ นตามกรณี ใดกรณี หนึ่งดังนี้
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรม และเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ง การไม่ขายหรื อไม่รับซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้วหรื อจะหยุดรับคาสั่งซื้ อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุ น (suspension of dealings) ให้บ ริ ษทั จัดการกองทุ นรวมปฏิ บัติตาม ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
ทั้งนี้ การไม่ขายหรื อไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้วหรื อจะหยุดรับคาสั่งซื้ อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564
เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู ้
ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกีย่ วกับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนได้
จากช่ องทางใด
A : ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนได้
โดยบริ ษทั จัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุ ด ภายใน วันทาการถัดไป จากหนังสื อพิมพ์ข่าวหุ้น (ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ
ที่จะเปลี่ยนแปลงหนังสื อพิมพ์ที่ใช้ในการประกาศข้อมูลดังกล่าวของกองทุนตามที่บริ ษทั จัดการเห็นเหมาะสม โดยบริ ษทั
จั ด การขอสงวน สิ ท ธิ ที่ จะไม่ ป ระกาศล่ ว งห น้ า) และสามารถติ ดตามได้ ท าง Website ของบ ริ ษั ท จั ด การ
www.thanachartfundeastspring.com หรื อทางระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ หมายเลข 0-2126-8399
สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ ีการออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรื อไม่ อย่างไร
A : กองทุนรวมนี้ มีการออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผสู ้ ั่งซื้ อหรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชี แสดงสิ ทธิ ใน
หน่ วยลงทุน โดย ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุน มี ห น้าที่ มารั บ สมุดบัญ ชี แสดงสิ ท ธิ ในหน่ วยลงทุน ด้วยตนเอง เว้น แต่ จะได้รับ
อนุญาตจากบริ ษทั จัดการหรื อนายทะเบียนให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
บริ ษทั จัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุน อาจมอบหมายให้ผสู ้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนที่บริ ษทั จัดการแต่งตั้งเป็ น
ผูด้ าเนินการดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง หรื อให้ผสู ้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการดังกล่าวในนามบริ ษทั จัดการ
หรื อนายทะเบียน
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Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจากัดสิทธิในเรื่ องใด ภายใต้ เงื่อนไขอย่างไร
A: ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจากัดสิ ทธิในเรื่ อง
▪ การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม:ในกรณี ที่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริ ษทั จัดการจะไม่นบั คะแนนเสี ยงของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นใน
ส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด และจะดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วย
ลงทุนของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นให้มีจานวนไม่เกิ นหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่ จาหน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกองทุน ภายใน 2 เดือนนับแต่วนั ที่ปรากฏกรณี ดงั กล่าว หรื อจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทันที เว้นแต่เข้า
ข้อยกเว้นตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
Q: ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งหุ้นของบริษัทใดจะมีช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนว
ทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิม่ เติมหรื อไม่ อย่างไร
A: ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสี ยงและการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสี ยงได้ที่ทาการของบริ ษทั จัดการ
หรื อโดยผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตของบริ ษทั จัดการ www.thanachartfundeastspring.com และผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับ
ซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั จัดการ
Q: กองทุนรวมนีม้ ีช่องทางและวิธีการร้ องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ตลอดจนวิธีเข้ าสู่ กระบวนการดังกล่าวหรื อไม่ อย่างไร
A: กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรี ยนของผูล้ งทุน โดย
ผู ้ล งทุ น สามารถ ติ ด ต่ อ ที่ บริ ษัท หลัก ทรั พ ย์จัด การกองทุ น ธนชาต จ ากั ด โทรศัพ ท์ 0-2126-8399 หรื อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ไม่มี
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของกองทุนรวม
Q: ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ซึ่งอย่างน้ อยต้ องมีรายชื่ อกรรมการและผู้บริหาร จานวนกองทุนรวมทั้งหมด
ภายใต้ การบริหารจัดการของบริษัท และมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม
A: ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
ลักษณะกิจการ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนธนชาตจากัด (บลจ.ธนชาต) เดิมชื่อบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ออมสิ นจากัด
(บลจ.ออมสิ น) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้วจานวน 100 ล้านบาท เป็ นหนึ่งใน
เจ็ดบริ ษทั แรกที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวมจากกระทรวงการคลังต่อมาได้รับ
ใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่ วนบุคคลปั จจุบนั ดาเนินธุรกิจด้านการจัดการกองทุน
รวมกองทุ น ส่ วนบุ คคลและกองทุ น สารองเลี้ ยงชี พ โดยอยู่ภายใต้การกากับดู แลของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ต่อมาได้เปลี่ ยนชื่ อ เป็ นบริ ษ ัท หลักทรั พ ย์จัดการกองทุ น รวมธนชาติ จากัด เมื่ อวัน ที่ 7 เมษายน 2542 และเป็ นบริ ษ ัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนธนชาติจากัดเมื่ อวันที่ 1 พฤษภาคม 2544 ปั จจุบนั บริ ษทั ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่ อเป็ น
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนธนชาตจากัดโดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 26 พฤษภาคม 2548 เป็ นต้นไป
ทุนจดทะเบียน
จานวน
100,000,000 บาท
แบ่งออกเป็ น
10,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
เรี ยกชาระแล้ว
100,000,000 บาท
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2535
ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น โดยถือหุ้นในบริ ษทั จัดการคิดเป็ นร้อยละดังต่อไปนี้
1. บริ ษทั พรู เด็นเชียล คอร์ปอเรชัน่ โฮลดิง้ ส์ จากัด
ร้อยละ 50.09999
2. ธนาคารทหารไทยธนชาต
ร้อยละ 49.9
3. พรู เด็นเชียล โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด
ร้อยละ 0.00001
คณะกรรมการบริษัทจัดการ ดังนี้
1. คุณโรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์
2. คุณอดิศร เสริ มชัยวงศ์
3. คุณซาเวียร์ เบอร์นาร์ด มัวรี ช ไมเยอร์
4. คุณอนุวตั ิร์ เหลืองทวีกุล
5. คุณศรัณย์ ภู่พฒั น์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จานวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้ การบริหารจัดการของบริษัท 100 กองทุน (ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565)
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม 158,065,030,651.38 บาท (ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565)
รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
รายชื่อคณะกรรมการบริ หารการลงทุน ได้แก่
1. คุณยิ่งยง เจียรวุฑฒิ
2. คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
3. คุณธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา
4. คุณวิภาสิ ริ เกษมศุข
5. คุณสมสุ ข สุ รัตนชัยการ
6. คุณพัชราภา มหัทธนกุล
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Q: รายชื่ อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการกองทุนรวมรวมทั้ง
หน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว
ชื่ อ นามสกุล
ประวัติการศึกษา
1.ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา - ปริ ญญาเอก / ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขานวัตกรรมการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุ นนั ทา
- ปริ ญญาโท / MBA (Finance)
New York University
- ปริ ญญาตรี / BBAบริ หารธุรกิจ
(การเงิน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- CFA level I
2. น.ส.นันทนัช กิติเฉลิม
- ปริ ญญาโท MFIN in
เกียรติ
International Finance. The
University of Glasgow
- ปริ ญญาตรี B.E. Economics
International Program.
Thammasat University.
- CFA level I

ประสบการณ์ ทางาน
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
บลจ.ธนชาต
- ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายบริ หารความ
เสี่ ยง/ ฝ่ ายตราสารหนี้/ฝ่ าย
ลงทุนต่างประเทศ
กองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ
- เจ้าหน้าที่ลงทุน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
- ผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การ กลุ่มกองทุน
ต่างประเทศ

- ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ธนชาต
- ผูจ้ ดั การกองทุน
- ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ยูโอบี
- Investment Analyst, FWD Life
Insurance Public Company
Limited
- Marketing Officer, Institutional
Private Fund Department,
Kasikorn Asset Management
Co. Ltd,

Q: รายชื่ อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน นายทะเบียนหน่ วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมทั้งต้ องจัดให้ มีข้อความ
ว่า รายชื่ อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
A: ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ลาดับ
บริษัท
เบอร์ โทรศัพท์
1
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
02-292-4352
2
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
0-2271-8852
3
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
0-2680-1383
4
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
0-2670-8649
5
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
0-2305-9000
6
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
0-2695-5555
7
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
0-2658-8954
8
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
0-2635-3123
9
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
0-2658-5800 ต่อ 808
ข้ อมูลกองทุนรวม

หน้ า 20 / 36

กองทุนเปิ ดธนชาตทองคาแท่ ง-H

ลาดับ
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

บริษัท
ธนาคารออมสิ น สานักงานใหญ่
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด
ธนาคารกสิ กรไทย
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย ) จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีน่า จากัด

เบอร์ โทรศัพท์
0-2299-8170
0-2638-5626
0-2763-7525
0-2658-9233
0-2680-5061
084-903-2703
02-273-2189
02-648-1718
02-009-8000
0-2026-5100 กด 1

หรื อผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ บลจ.ธนชาตแต่งตั้ง
รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนธนชาต จากัดโทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2217-5282
รายชื่อผูด้ ูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
นอกจากหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนด้วย
ช่ องทางที่ผ้ลู งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
ผูล้ งทุนสามารถขอรับหนังสื อชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด ธนาคารทหารไทย
ธนชาต หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรื อ เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
http://www.thanachartfundeastspring.com
ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
ความเสี่ ยงในการลงทุนในกองทุนนี้ข้ นึ อยูก่ บั ปัจจัยต่างๆ เช่น
ความเสี่ยงจากการลงทุนในทองคา
1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ มีการกระจายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในทองคาแท่งเป็ นหลัก ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของ
กองทุนรวม จึงไม่มีการกระจายการลงทุนไปในหลายๆ หลักทรัพย์ และมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนที่มีการกระจายการ
ลงทุนในทรัพย์สินหลายประเภทที่มิได้มีการเคลื่อนไหวไปในทางเดียวกัน
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2.

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่ วยลงทุน
เนื่องจากกองทุนนี้มีนโยบายที่มุ่งเน้นลงทุนโดยตรงในทองคาแท่ง (Physical gold หรื อ Gold bullion) ในต่างประเทศเป็ น
หลัก ดังนั้น ราคาทองคาในตลาดทองคาต่างประเทศ จึงมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
อย่างมาก ประกอบกับข้อมูลในอดีตที่ราคาทองคามีความผันผวนสู ง โดยมีหลายปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา
ทองคา เช่น
(1) อุปสงค์ (demand) และอุปทาน (supply) ของตลาดโลก ซึ่ งได้รับอิทธิพลจากหลายปั จจัย เช่น การขายสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้า (forward selling) ของผูผ้ ลิตทองคา การซื้อทองคาของผูผ้ ลิตทองคาเพื่อล้างสถานะการป้องกันความเสี่ ยงที่
ได้ทาไว้ (unwind gold hedge positions) การซื้ อและขายทองคาของธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก การ
ผลิตและต้นทุนการผลิตของประเทศผูผ้ ลิตทองคา เช่น ประเทศอัฟริ กาใต้ สหรัฐฯ ออสเตรเลีย เป็ นต้น
(2) การคาดการณ์ของผูล้ งทุนเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ
(3) การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยน
(4) การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย
(5) ปริ มาณและพฤติ กรรมการซื้ อขายทองคาของ hedge funds และกองทุนสิ นค้าโภคภัณฑ์ (commodity funds) และ
กองทุนทองคาในประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก
(6) สภาพเศรษฐกิจ การเมือง เหตุการณ์ทางการเงินของประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
นอกจากนี้ผลู ้ งทุนควรตระหนักว่า ไม่มีปัจจัยใดสามารถรับประกันได้ว่าในอนาคตระยะยาวทองคาจะยังคงเป็ นสิ นทรัพย์ที่
รักษามูลค่าในแง่อานาจซื้อ (purchasing power) ได้

3.

ความเสี่ยงจากการที่มูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนจะไม่ ได้ เคลื่อนไหวขึน้ ลงตามราคาทองคาอย่างสมบูรณ์
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวขึ้นลงตามราคาทองคาที่กองทุนใช้เป็ นดัชนี มาตรฐาน (Benchmark)
อย่างสมบูรณ์ เนื่ องจากผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน และการใช้สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าในการป้ องกันความเสี่ ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งกองทุนมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที่ตอ้ งหักออกจากกองทุน รวมถึงความ
จาเป็ นในการดารงสภาพคล่องของกองทุนไว้บางส่วน ซึ่งอาจมีผลทาให้ผลการดาเนินงานของกองทุนต่ากว่าราคาทองคาที่
กองทุนใช้เป็ นดัชนีมาตรฐาน (Benchmark)

4.

กองทุนอาจไม่ รับคาสั่งซื้อขายในวันที่ประเทศทีเ่ กี่ยวข้ องกับธุรกรรมของกองทุนปิ ดทาการ
หากวันใดเป็ นวันหยุดทาการของประเทศที่เกี่ยวข้องในการทาธุ ร กรรมการลงทุนของกองทุน หรื อเกิดเหตุที่ทาให้ผูท้ ี่
เกี่ยวข้องในการทาธุรกรรมกับกองทุนไม่สามารถติดต่อทาธุรกรรมกับกองทุนได้หรื อในกรณี ที่ไม่สามารถดาเนินการชาระ
ค่าซื้ อขาย โอนย้าย เก็บรั กษาทองคาหรื อเงินตราต่างประเทศหรื อธุ รกรรมอื่น ที่ จาเป็ นเพื่ อการดาเนิ นการของกองทุ น
กองทุนอาจพิจารณาให้เป็ นวันหยุดทาการของกองทุนด้วย ซี่งจะทาให้ผลู ้ งทุนไม่สามารถซื้อขายสับเปลี่ยน หรื อมีผลทาให้
ผูล้ งทุนได้รับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่าปกติ

5.

ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ
ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ มีความเป็ นไปได้ที่มีการเทขายทองคาจานวนมาก ซึ่งอาจทาให้ระดับราคาทองคาตกต่าลงในระยะ
สั้น ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวจะส่งผลลบต่อกองทุนด้วย

6.

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับความเสียหายกรณีที่ทองคาแท่ งที่ลงทุนเกิดการชารุด สู ญหาย ถูกโจรกรรม ถูกทาลายหรื อไม่
สามารถเข้ าถึงได้ ซึ่งการประกันภัยไม่ สามารถคุ้มครองและไม่ สามารถชดเชยความเสียหายได้ ทุกกรณี
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การประกันภัยไม่สามารถคุม้ ครองและไม่สามารถชดเชยความเสี ยหายได้ทุกกรณี เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัย มีเงื่อนไข
ที่ไม่เข้าข่ายการคุม้ ครอง (exclusion) เช่น การสู ญหายโดยมิทราบสาเหตุ การลักทรัพย์หรื อการกระทาการทุจริ ตโดยการ
สมรู ้ ร่วมคิดของผูเ้ อาประกันภัยกับผูถ้ ือหุ้นใหญ่ของผูเ้ อาประกันภัย การล้มละลายของผูเ้ อาประกันภัย ความเสี ยหาย
ต่อเนื่องทุกชนิด ความเสี ยหายในยานพาหนะใดๆ ที่ไม่มีผดู ้ ูแลเว้นแต่ทรัพย์สินดังกล่าวอยูใ่ นความดูแลของผูร้ ับขนส่งซึ่งมี
ความชานาญในวิชาชี พ ดังกล่าวโดยเฉพาะ การเสื่ อมสภาพตามธรรมชาติ สงคราม การปฏิวตั ิ การยึดอานาจ การถูกยึด
ทรัพย์ ลัทธิ ชาตินิยม การเกณฑ์ทรัพย์สินเป็ นของรัฐบาล ปฎิกิริยานิ วเคลียร์ การรั่วซึ มทุกชนิ ดหรื อมลภาวะทุกชนิ ด การ
โจมตี คุกคามทางไซเบอร์ ของระบบคอมพิวเตอร์ การปนเปื้ อนของสารกัมมันตภาพรังสี ภัยก่อการร้าย เป็ นต้น กองทุนจึง
อาจได้รับความเสี ยหาย หากทองคาชารุ ด สู ญหาย ถูกโจรกรรม หรื อไม่สามารถเข้าถึงได้ หรื อกรณี อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หาก
เหตุเกิดขึ้นตามกรณี ที่มิได้อยูใ่ นเงื่อนไขการคุม้ ครองของการประกันภัย
ความเสี่ยงอื่นๆ
7. ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในต่ างประเทศ (Country Risk)
ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรมการลงทุนซื้อขายทองคาหรื อธุรกรรมอื่นที่จาเป็ นเพื่อ
การดาเนินงานของกองทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และปัจจัยที่
มีผลกระทบต่อตลาดการเงินของประเทศนั้นๆ เป็ นต้น
การลงทุนในต่างประเทศ อาจมี ความเสี่ ยงที่จะส่ งผลกระทบในทางลบต่อหลักทรัพย์ที่ลงทุน เช่น ความเสี่ ยงที่เกิดจาก
กฎเกณฑ์ และข้อ กาหนดในการลงทุ น หรื อ การเรี ย กคื น ทรั พ ย์สิน หรื อ สิ ท ธิ ก ลับ คื น สู่ ป ระเทศนั้น ๆ (investment and
repatriation restrictions) ความเสี่ ยงที่ เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากโอกาสที่ ตลาดใน
ประเทศเหล่านั้นจะเกิดความผันผวนอย่างผิดปกติ ความเสี่ ยงจากการเข้ามามีบทบาทหรื อการแทรกแซงของภาครัฐต่อ
ภาคเอกชน ความจากัดในข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อผูล้ งทุน หรื อระดับความเคร่ งครัดที่ ต่ากว่าในกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อผูล้ งทุน ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากร ความจากัดในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทุน
ระดับการพัฒนาในระบบเศรษฐกิจและการเมืองในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ความเสี่ ยงในการบังคับใช้ขอ้ กาหนด
เกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน หรื อกฎหมายหรื อข้อกาหนดอื่นๆ โดยรัฐบาลของประเทศนั้นๆ
8. ความเสี่ยงด้ านภาษี (Tax Considerations)
การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับภาษีอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าเงินลงทุนของกองทุน หรื อกระทบต่อความสามารถในการสร้าง
ผลตอบแทนให้แก่ผลู ้ งทุน
9. ความเสี่ยงจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ ได้
ความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ความเสี่ ยงทางกฎหมายที่เกิดจากการลงทุนในประเทศที่
กฏหมายไม่มีความชัดเจน หรื อมีการเปลี่ยนแปลง หรื อขาดกลไกทางกฎหมายในการชดเชยที่มีประสิ ทธิ ภาพ ความเสี่ ยง
จากการก่ อการร้ าย (terrorist actions) ความเสี่ ยงจากการแทรกแซงทางเศรษฐกิ จและการเมื อง ซึ่ งอาจมี ผ ลกระทบต่ อ
สภาวะเศรษฐกิจและสภาพคล่องของตลาดนั้นๆ ความเสี่ ยงในกรณี ที่หน่วยงานกากับดูแล (regulators) หน่วยงานกากับ
ดูแลตนเอง (self-regulatory organizations) หรื อตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ของประเทศที่ลงทุน บังคับใช้มาตรการพิเศษต่าง
ๆ ในกรณี ที่ตลาดอยู่ในภาวะฉุ กเฉิ น มาตรการที่ หน่ วยงานเหล่านี้ บงั คับใช้ในอนาคต ซึ่ งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อ
กองทุนได้
10. ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency /Exchange Rate Risk)
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เป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาทกับสกุลเงินของประเทศที่กองทุนลงทุน ซึ่ ง
อาจจะทาให้ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในต่างประเทศเมื่อคิดเป็ นเงินบาทแตกต่างไปจากผลตอบแทนที่เกิดขึ้นบนเงิน
สกุลท้องถิ่นของประเทศที่ไปลงทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจ
เกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ ยงเกือบทั้งหมด โดย ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง
จะป้องกันความเสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ยน ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของจานวนเงินลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจยังมีความเสี่ ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ อาจทาให้ ผูล้ งทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรื อได้รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุน
เริ่ มแรกได้ อีกทั้ง การทาธุ รกรรมป้ องกันความเสี่ ยงอาจมี ต้นทุน ซึ่ งทาให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจาก
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
11. ความเสี่ยงจากการที่ผ้อู อกตราสารหรื อคู่สัญญาไม่ สามารถปฏิบัตติ ามข้ อผูกพันหรือสัญญาได้ (Default Risk/Credit
Risk/Business Risk/Counter-party Risk)
เนื่องจากทองคาที่กองทุนลงทุน มีการทาประกันภัยไว้กบั บริ ษทั ประกันภัย ดังนั้นจึงมีความเสี่ ยงหากบริ ษทั ประกันภัยไม่
สามารถปฏิบตั ิตามข้อผูกพันหรื อตามความคุม้ ครองของกรมธรรม์ได้
รวมถึงในกรณี ที่กองทุนเข้าทาสัญญาหรื อข้อผูกพันกับคู่สัญญา เช่น การทาธุรกรรมสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า อาจมีความ
เสี่ ยงหากคู่สัญญาที่กองทุนทาธุรกรรมด้วยไม่สามารถปฏิบตั ิ ตามข้อผูกพันหรื อสัญญาดังกล่าวได้หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามข้อผูกพันได้อย่างสมบูรณ์ ในการบริ หารความเสี่ ยงในส่วนนี้ กองทุนจะพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของคู่สัญญาก่อนเข้าทา
สัญญา เช่น การพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา เป็ นต้น
ส่วนที่เหลือจากการลงทุนในทองคาแท่ง กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อการหาดอกผลโดย
วิธีอื่นตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดหรื อเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน ตราสารหนี้ เงินฝาก
หรื อตราสารเทียบเท่าเงินสด (near cash) ซึ่ งมีโอกาสที่ผูอ้ อกตราสารไม่สามารถจ่ายชาระหนี้ ได้เต็มตามจานวนเงินหรื อ
ตามเวลาที่กาหนดไว้ หรื อความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นเนื่ องจากผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั เอง โดยปั จจัยหลักที่มีผลต่อผลการ
ดาเนินงานของผูอ้ อกตราสารนั้น อาจประกอบด้วย ประเภทของบริ ษทั ขนาดของบริ ษทั โครงสร้างเงินทุนและการจัดสรร
ทรัพยากรต่างๆ ฐานะการเงิน คุณภาพของการบริ หาร เป็ นต้น
12. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ได้แก่ โอกาสที่กองทุนไม่สามารถซื้อหรื อขายทรัพย์สิน หรื อตราสาร
ที่ถือครองอยูใ่ นราคา จานวน และระยะเวลาที่ตอ้ งการได้ ทั้งนี้ ในส่วนของทองคา กองทุนจะพิจารณาลงทุนในทองคาแท่ง
ที่มีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากหน่วยงานซึ่งเป็ นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผูค้ า้ ทองคาในระดับสากล ทั้งนี้การรับรอง
ดังกล่าวอาจเป็ นการรับรองที่ทองคาแท่งหรื อที่ผผู ้ ลิตทองคาแท่งก็ได้ และมีราคาเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่ หลายโดยหน่วยงาน
ซึ่งเป็ นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผูค้ า้ ทองคาในระดับสากลด้วย จึงช่วยลดความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรื อข้อกาหนดของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรมการลงทุนซื้อหรื อขาย
ทองคา หรื อธุ รกรรมอื่นๆ ที่ จาเป็ นเพื่ อการดาเนิ นการของกองทุ น อาจส่ งผลกระทบในทางลบหรื อท าให้กองทุน ไม่
สามารถซื้ อขายทองคาในต่างประเทศได้ หรื อส่ งผลกระทบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อาจทาให้กองทุนไม่สามารถซื้ อ หรื อขายคืน
และได้รับเงินจากการขายคืนทองคาแท่งในต่างประเทศตามจานวนและหรื อเวลาที่กาหนด
นอกจากนี้ ในกรณี ที่กองทุนลงทุนบางส่ วนในตราสารอื่น เช่น เพื่อบริ หารสภาพคล่องของกองทุน กองทุนจะพิจารณา
ลงทุนโดยคานึงถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินประเภทต่างๆ ก่อนการตัดสิ นใจลงทุน เพื่อ
กาหนดสัดส่ วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกับผลตอบแทนและความเสี่ ยงที่ กาหนดไว้ และสอดคล้องกับนโยบาย
การลงทุนของกองทุน
ข้ อมูลกองทุนรวม
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13. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงของกองทุน คือการที่ผลู ้ งทุนอาจจะพลาดโอกาสใน
การได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการที่กองทุนไปลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ยน
ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังกล่าว อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ ยงของกองทุนได้ท้งั หมด
14. ความเสี่ ยงจากข้ อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk)
คือ กรณี ที่กองทุนอาจไม่สามารถนาเงินลงทุนและหรื อผลประโยชน์ ที่เกิดจากการลงทุนในประเทศหนึ่ง ๆ กลับมาใน
ประเทศได้ หรื อมีขอ้ จากัดในการนาเงินกลับ เช่น exchange controls หรื อ ต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลของประเทศนั้น
ๆในการดาเนินการ เป็ นต้น
ตารางสรุปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนรวม
ส่ วนที่ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรื อคู่สัญญา (single entity limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์สิน
1
2
3

4

5

6

ทองคาแท่ง
ตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
3.1 กรณี มี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ้นไป
3.2 กรณี มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade แต่ต่ากว่า 2 อันดับ
แรก
หน่วย CIS
4.1 ในประเทศ
4.2 ต่างประเทศ
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู ้ ับฝากหรื อผูอ้ อกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.2 เป็ นธนาคารออมสิ น ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรื อตราสารที่รัฐบาลเป็ น
ประกัน
ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.1 เป็ นตราสารหนี้ ที่ผอู ้ อกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของ
ธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิ ชย์ในประเทศไทย
6.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
6.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ
filing
6.2.3 ในกรณี ที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้นอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ
397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน แบะไม่ได้มีลกั ษณะตาม 6.2.1 หรื อ
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อัตราส่ วน
(% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%

ไม่เกิน 10%
ไม่เกิน 15%
ไม่เกิน 20% (หรื อไม่เกิน 10% เมื่อเป็ น
การลงทุนในต่างประเทศหรื อผูม้ ีภาระ
ผูกพันมีภูมิลาเนาอยูต่ ่างประเทศโดย
เลือก ใช้credit ratingแบบ national
scale)
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสู ง
กว่า
(1) 10% หรื อ
(2) น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
benchmark + 5%
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ข้ อ

7

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่ วน
(% ของ NAV)

6.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
6.2.3.1 ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
6.2.3.2 ธนาคารออมสิ น
6.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
6.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
6.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
6.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
6.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
6.2.3.9 บล.
6.3 เสนอขายในประเทศไทย
6.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.5 ในกรณี ที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้มากว่า 397 วัน นับแต่วนั ที่
ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ regulate market
ทรัพย์สินดังนี้
7.1 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
7.1.1 เป็ นตราสารหนี้ ที่ผอู ้ อกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั้นในต่างประเทศ หรื อผูอ้ อกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศที่
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ
ไทย)
7.1.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
(กรณี เป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรื อผูม้ ีภาระผูกพันมี
ภูมิลาเนาอยูต่ ่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ
national scale)
7.1.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
7.1.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนใน SET หรื อในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
7.1.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing
7.1.3.3 ในกรณี ที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้นอ้ ยกว่า
หรื อเท่ากับ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มี
ลักษณะตาม 7.1.3.1 หรื อ 7.1.3.2 ผูม้ ีภาระผูพ้ นั ตามตรา
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รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั รา
ใดจะสู งกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 5%
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ข้ อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่ วน
(% ของ NAV)

สารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
7.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 6.2.3.1 – 6.2.3.9
7.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทย
เป็ นสมาชิก
7.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 7.1.3.3.1 – 7.1.3.3.2
7.1.4 ในกรณี ที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ regulated
market
7.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
(กรณี เป็ นการลงทุนในต่างประเทศที่คู่สัญญาในฐานะผูม้ ีภาระผูกพันมี
ภูมิ ล าเนาอยู่ต่ างประเทศ สามารถเลื อ กใช้ credit rating แบบ national
scale)
7.2.1 OTC derivatives
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%

8

หมายเหตุ: ในกรณี เป็ นทรัพย์สินดังนี้ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ Single entity limit ของผูร้ ับฝาก ผูอ้ อกตราสาร หรื อคู่สัญญา
แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือ่ การดาเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange

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

การลงทุนในทรัพย์สินของบริ ษทั ทุกบริ ษทั ที่อยูใ่ นกลุ่มกิจการเดียวกัน
หรื อการเข้าเป็ นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริ ษทั ดังกล่าว

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

หมายเหตุ: ในกรณี เป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ข้ อมูลกองทุนรวม
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ส่ วนที่ 3 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์สิน
1

2

3

4

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้เงิน ที่
นิติบคุ คลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ั่งจ่าย หรื อคู่สัญญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
1.2 ธนาคารพาณิ ชย์
1.3 บริ ษทั เงินทุน
1.4 บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิ ทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม
reverse repo หรื อ securities lending หรื อ derivatives)
ทรัพย์สินดังนี้
2.1 ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่
กองทุนได้ดาเนินการให้มีการรับโอนสิ ทธิเรี ยกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรื อมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขาย
คืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากคงเหลือ
เกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 3 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ที่มีลกั ษณะ
ครบถ้วนดังนี้
2.3.1 มีลกั ษณะตาม 7.1.3 และ 7.1.4 ของข้อ 6 ของส่วนที่ 1 :
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรื อคู่สัญญา
(single entity limit)
2.3.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับต่ากว่า investment grade หรื อไม่มี
credit rating
ตราสารดังนี้ (total SIP)
3.1 ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู ้
ออกทรัพย์สินหรื อคู่สัญญา (single entity limit)
3.2 ตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อเถือที่ตวั ตราสารและ/หรื อผูอ้ อกตรา
สารที่ต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade/
unrated)
การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ ยง
(Hedging)

อัตราส่ วน
(% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ย ในรอบปี
บัญชี เว้นแต่เป็ น MF ที่มีอายุโครงการ
น้อยกว่า 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุ
กองทุน
- อั ต ราข้ า งต้ น ไม่ ใ ช้ กั บ กองทุ น ที่ อ ายุ
กองทุ น คงเหลื อน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 6
เดื อน ทั้ งนี้ เฉพ าะกองทุ น ที่ มี อายุ
โครงการมากกว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี
รวมกันไม่เกิน 25%

รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ ยงที่มีอยู่

หมายเหตุ: สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ
product limit
ข้ อมูลกองทุนรวม
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ส่ วนที่ 4 : อัตราส่ วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
อัตราส่ วน
ข้ อ
ประเภททรัพย์สิน
(% ของ NAV)
1

2

หุ้นของบริ ษทั รายใดรายหนึ่ง

ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน ต้องมี
จานวนหุน้ ของบริ ษทั รวมกัน < 25% ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยง
ทั้งหมดของบริ ษทั นั้น (ไม่นบั รวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภกั ษ์)
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)
ตราสารหนี้ของผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ง (ไม่
ของผูอ้ อกตราสารรายนั้น ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับ
รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรื อตราสารหนี้
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุ ด ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารมีหนี้สิน
ภาครัฐต่างประเทศ)
ทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไปและ
ยังไม่ปรากฎในงบการเงินล่าสุ ด บลจ. อาจนามูลค่าหนี้สินทาง
การเงิ น ดัง กล่ าวมารวมกับ มู ล ค่ า หนี้ สิ น ทางการเงิ น ตามงบ
การเงินล่าสุ ดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้ สินทางการเงินนั้นจะต้อง
เป็ นข้อมูลที่มีการเผยแพร่ เป็ นการทัว่ ไป
และในกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผย
ไว้ใ นงบการเงิ น ส าหรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ล่ า สุ ด ให้ ใ ช้
อัตราส่ วนไม่เกิ น 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารตามข้อนี้ ของผูอ้ อกรายนั้นเป็ นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณี ที่ผู ้
ออกตราสารได้มี การยื่น แบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ
(bond issuance program) ให้พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณี ที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้ โดยเป็ นตราสารที่
ออกใหม่ แ ละมี credit rating อยู่ ใ นระดั บ ต่ า กว่ า investment
grade หรื อไม่มี credit rating ให้ บลจ.ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้
การจัด การของ บลจ. รายเดี ยวกัน รวมกัน ไม่ เกิ น 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครั้ง เว้นแต่
กรณี ที่ ผู ้อ อกตราสารได้มี ก ารยื่ น แบบ filing ในลัก ษณะเป็ น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ นโครงการ
อัตราส่ วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบั กรณี เป็ นตราสารที่ ออกโดยบุคคล
ดังนี้
1. ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิ น
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย

ข้ อมูลกองทุนรวม
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ข้ อ

2

อัตราส่ วน
(% ของ NAV)
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคล
ตาม 1 – 9)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรื อ
กองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

ประเภททรัพย์สิน

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

ทั้งนี้ การคานวณสัดส่ วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่ วนการลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนว่าด้วยการลงทุน
ตารางแสดงค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนหรือกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน
รายการที่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิ ทธิ
ในหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน
ข้ อมูลกองทุนรวม

เรียกเก็บจริง*
2563
2564
2565
ไม่เกิน 1.070%
ปัจจุบนั คิดในอัตรา 0.107 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกิน 1.070%
ปัจจุบนั คิดในอัตรา 0.268 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- กรณี กองทุนนี้เป็ นกองทุน
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (switch in) ปัจจุบนั
ปลายทางในอัตราไม่เกิน 1.070% เรี ยกเก็บในอัตรา 0.107%
ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (switch out)
- กรณี กองทุ น นี้ เป็ นกองทุ น ต้น ปัจจุบนั เรี ยกเก็บในอัตรา 0.268%
ทางในอัต ราไม่ เกิ น 1.070%ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกิน 53.50 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรื อตามอัตราที่นายทะเบียนกาหนด
ตามที่จ่ายจริ ง
ไม่เกิน 53.50 บาท ต่อรายการ หรื อตามอัตราที่นายทะเบียนกาหนด
อัตราตามโครงการ*

ตามอัตราที่ธนาคารกาหนด
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
รายการที่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายสอบบัญชี
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์และ/ หรื อผูร้ ับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย (Insurance)
(ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิในการพิจารณา
รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
กับการประกันภัยดังกล่าว)
ค่าใช้จ่ายอื่นของผูด้ ูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์และ/หรื อผูร้ ับฝากทรัพย์สินใน
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทารายงานและเอกสารของ
กองทุน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการมีบญั ชีกบั ธนาคาร
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทั้งหมด

เรียกเก็บจริง*
2564
0.742%
0.032%
0.133%
0.011%

อัตราตาม
โครงการ*
ไม่เกิน 1.605%
ไม่เกิน 0.696 %
ไม่เกิน 0.134%
จ่ายตามจริ ง

2563
0.590%
0.032%
0.134%
-

ไม่เกิน 0.535%

ปัจจุบนั คิดรวมในค่าธรรมเนียมการจัดการ

ไม่เกิน 0.535%

ปัจจุบนั คิดรวมในค่าธรรมเนียมการจัดการ

ตามที่จา่ ยจริ ง

ปัจจุบนั คิดรวมในค่าธรรมเนียมการจัดการ

ตามที่จ่ายจริ ง

0.015%

0.024%

0.022%

ตามที่จ่ายจริ ง
ไม่เกิน 0.240%
ไม่ เกิน 2.675%

0.017%
0.788%

0.021%
0.963%

0.013%
0.008%
1.406%

2565
1.177%
0.032%
0.134%
0.020%

หมายเหตุ : - ค่าใช้จ่ายข้างต้น ไม่รวมค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษีอื่น ทานองเดียวกัน (ถ้ามี)
** ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายตราสารหนี้

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading cost)*

2563
-

2564
-

2565
-

2563
0.14

2564
0.30

2565
0.05

หมายเหตุ * ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
** รวมภาษีมูลค่าเพิม่ หรื อภาษีอื่นใด (ถ้ามี)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover ratio: PTR)

ข้ อมูลกองทุนรวม
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รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์ สินอื่น

ข้ อมูลกองทุนรวม
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กองทุนเปิ ดธนชาตทองคาแท่ ง-H
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565
ชื่ อหลักทรัพย์

อัตรา
ดอกเบีย้
(%)

อันดับความน่ าเชื่ อถือ

TRIS

FITCH

S&P

วันครบ
กาหนด
Moody's

การลงทุนในหลักทรัพย์ ต่างประเทศ
การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์
โลหะมีค่า
GOLD
ทองคำแท่ง 99.99%
BULLION

จานวน
มูลค่ าตาม
ร้ อยละของ
หน่ วย (พัน ราคาตลาดไม่รวม เงินลงทุน
ออนซ์ )/
ดอกเบีย้ ค้างรั บ
มูลค่ าหน้ าตั๋ว
(พันบาท)

95.05
95.05
95.05
95.05

เงินฝากธนาคาร

10,687.07

3.26

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

AAA*

F1+(tha)* BBB+* Baa1*

10,679.02

10,685.07
10,685.07

3.26
3.26

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

AAA*

F1+(tha)* BBB+* Baa1*

2.00

2.00
2.00

0.00
0.00

การป้ องกันความเสี่ ยงของรายการในอนาคตโดยใช้ สัญญาล่ วงหน้ า
สัญญาซื้อเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้ า

5,949.74
30.49
5,919.25

1.82
0.01
1.81

สินทรั พย์ อื่นและหนีส้ ินอื่น
หนีส้ ิ นอื่ น

(450.98)
(450.98)

(0.13)
(0.13)

327,462.39

100.00

รวมทั้งสิ้น
หมำยเหตุ * อันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Rating) ของผูอ้ อกตรำสำร

311,276.57

100.00
100.00
100.00
100.00

ร้ อยละ
ของมูลค่า
ทรั พย์ สิน
สุ ทธิ

311,276.57
311,276.57
311,276.57
311,276.57

4.98

311,276.57
311,276.57
311,276.57
311,276.57

มูลค่ าตาม
ราคาตลาดรวม
ดอกเบีย้ ค้ างรั บ
(พันบาท)

100.00

กองทุนเปิ ดธนชาตทองคําแท่ง-H
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565
กลุม่ ของตราสาร

มูลค่าตามราคาตลาด
ร้อยละของ
(พันบาท) มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
-

-

10,687.07

3.26%

(ค) ตราสารที่มีมีอนั ดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment
grade)

-

-

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

-

-

10,687.07

3.26%

(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

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า
ประเภทสัญญา

คู่สญ
ั ญา

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ธนาคารกสิ กรไทย
ธนาคารไทยพาณิ ชย์
ธนาคารทหารไทยธนชาต
ธนาคารทหารไทยธนชาต
ธนาคารทหารไทยธนชาต
ธนาคารไทยพาณิ ชย์
ธนาคารไทยพาณิ ชย์
ธนาคารกสิ กรไทย
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา

TRIS

AAA*

อันดับความน่าเชื่อถือ
FITCH
S&P
AA*
BBB+*
AA+*
BBB+*
AAAAAAAA+*
BBB+*
AA+*
BBB+*
AA*
BBB+*
AAA*

BBB+*

Moody's
Baa1*
Baa1*

Baa1*
Baa1*
Baa1*
Baa1*

วัตถุประสงค์

มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)

% NAV

กาไร/ขาดทุน (บาท)

ปั องกันความเสี่ ยง
ปั องกันความเสี่ ยง
ปั องกันความเสี่ ยง
ปั องกันความเสี่ ยง
ปั องกันความเสี่ ยง
ปั องกันความเสี่ ยง
ปั องกันความเสี่ ยง
ปั องกันความเสี่ ยง
ปั องกันความเสี่ ยง

(98,233.42)
142,259.51
(13,538.31)
4,050,192.85
1,853,627.09
107,595.31
13,950.00
(3,915.00)
(102,200.00)

(0.03%)
0.04%
(0.00%)
1.24%
0.57%
0.03%
0.00%
(0.00%)
(0.03%)

(98,233.42)
142,259.51
(13,538.31)
4,050,192.85
1,853,627.09
107,595.31
13,950.00
(3,915.00)
(102,200.00)

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

ข้ อมูลกองทุนรวม

หน้ า 33 / 36

กองทุนเปิ ดธนชาตทองคาแท่ ง-H

ผลการดาเนินงาน " กองทุนเปิ ดธนชาตทองคาแท่ ง-H "

ย้อนหลัง

ย้อนหลัง

ย้อนหลัง

ย้อนหลัง

ย้อนหลัง

ย้อนหลัง

3 เดือน
1 ธ.ค. 64
ถึง
1 มี.ค. 65
6.48
7.48
11.5274

6 เดือน
1 ก.ย. 64
ถึง
1 มี.ค. 65
4.48
5.87
11.7476

1 ปี 1
1 มี.ค. 64
ถึง
1 มี.ค. 65
7.41
9.93
11.4276

3 ปี 1
1 มี.ค. 62
ถึง
1 มี.ค. 65
11.56
13.59
8.8379

5 ปี 1
1 มี.ค. 60
ถึง
1 มี.ค. 65
6.85
9.13
8.8110

10 ปี 1
1 มี.ค. 55
ถึง
1 มี.ค. 65
0.21
1.15
12.0202

TGlodBullion-H
ดัชนีมาตรฐาน2
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิต่อหน่วย
(บาท)
หมายเหตุ :
1
ร้อยละต่อปี
2
ดัชนีมาตรฐาน คือ ดัชนีราคาทองคา London AM Fix (USD)

ตั้งแต่
จัดตั้ง
กองทุน 1
2 มี.ค. 54
ถึง
1 มี.ค. 65
1.88
2.75
10.0000

เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

ข้ อมูลกองทุนรวม

หน้ า 34 / 36

กองทุนเปิ ดธนชาตทองคาแท่ ง-H

คาเตือน/ข้ อแนะนา
















กองทุนเปิ ดธนชาตทองคาแท่ง-H เป็ นนิ ติบุคคลแยกต่างหากจากบริ ษทั จัดการ ดังนั้น บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธน
ชาต จากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดธนชาตทองคาแท่ง -H ทั้งนี้ ผลการดาเนิ นงานของ
กองทุ นเปิ ดธนชาตทองคาแท่ง -H ไม่ได้ข้ ึนอยู่กบั สถานะทางการเงินหรื อผลการดาเนิ นงานของบริ ษ ัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ธนชาต จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ธนชาต จากัด เช่นเดียวกันกับ ที่ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อ ทรัพย์สินอื่นเพื่ อ
กองทุนรวม โดยบริ ษทั จัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผูล้ งทุนสามารถขอดูขอ้ มูลการลงทุนเพื่อบริ ษทั จัดการได้ที่บริ ษทั จัดการ ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อ
คืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั จัดการ(ถ้ามี) และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสี ยงและการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสี ยงได้ที่ทาการของบริ ษทั จัดการ
หรื อโดยผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตของบริ ษทั จัดการ https://www.thanachartfundeastspring.com และผูส้ นับสนุ นการขาย
หรื อรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั จัดการ
ในกรณี ที่ผลู ้ งทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผูล้ งทุนสามารถขอหนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลโครงการได้ที่บริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน ธนชาต จากัด หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูขอ้ มูลที่อาจมีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected person)
ได้ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อโดยผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)
บริ ษทั จัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่
สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริ ษทั จัดการทราบเพื่อที่บริ ษทั จัดการจะสามารถ
กากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
บริ ษทั จัดการและ/ หรื อผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนที่บริ ษทั จัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร
หลักฐาน เพิ่มเติมจากผูส้ นใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ ผูล้ งทุนตามคา
จากัดความของกฎหมายหรื อตามที่หน่วยงานที่มีอานาจกาหนด ทั้งก่อน และหรื อภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้
เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อเพื่อให้
เป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิ หรื อการตีความ หรื อการสั่งการของหน่วยงานผูม้ ีอานาจ ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการ
ขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนมีหน้าที่ตอ้ งทาความรู ้จกั ตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบ
ลู กค้า (Client Due Diligence: CDD)โดยผูส้ นใจสั่ งซื้ อ หน่ วยลงทุ น หรื อ ผูถ้ ื อ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น มี ห น้ าที่ แ จ้งการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู ้จกั ตัวตนของลู กค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริ ษทั จัดการและหรื อ
ผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบตั ิของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว
บริ ษทั จัดการและหรื อผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจาเป็ นต้องดาเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิ ด
บัญชี เพื่อใช้บริ การใหม่ การทาธุ รกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปั จจุบนั เป็ นระยะๆ รวมทั้งการ
ดาเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานผูม้ ีอานาจกาหนดแนวทาง

บริ ษ ัท จัด การมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ที่ จะไม่ เสนอขายหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น กั บ หรื อ เพื่ อ ประโยชน์ กับ 1) พลเมื อ ง
สหรั ฐอเมริ กา หรื อผูม้ ี ถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรั ฐอเมริ กา (ซึ่ งรวมถึ งดิ นแดนของประเทศสหรั ฐอเมริ กา หรื อที่
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ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผูท้ ี่มีหนังสื อเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผูถ้ ือ Green Card ที่
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา 2) นิ ติบุคคล รวมถึงบริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วน เป็ นต้นซึ่ งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึ งสาขาของนิ ติบุคคลดังกล่าว 3)หน่ วยงานของรัฐบาลสหรั ฐ อเมริ กาทั้งในและนอก
ประเทศสหรัฐอเมริ กา 4) ผูล้ งทุนซึ่ งติดต่อหรื อรับข้อมูล หรื อส่ งคาสั่งเกี่ยวกับหน่ วยลงทุนของบริ ษทั จัดการ หรื อ
ชาระ/รั บ ช าระเงิ นเกี่ ยวกับหน่ วยลงทุ น ดังกล่าวในประเทศสหรั ฐอเมริ กา ทั้งนี้ รวมถึ งผูล้ งทุ นที่ ใช้ต ัวแทนหรื อ
ผูจ้ ดั การที่ต้ งั อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิ ติบุคคลดังกล่าว
ตามข้อ 1 – 4
บริ ษทั จัดการจึ งขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิ เสธหรื อระงับการสั่งซื้ อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่ วยลงทุ น ไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้อม สาหรับผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้างต้น
หนังสื อชี้ชวนฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565
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กองทุนเปดธนชาตทองคําแทง-H
รายละเอียดโครงการจัดการ
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปดธนชาตทองคําแทง-H
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Thanachart Gold Bullion-Currency Hedged
ชื่อยอโครงการ : TGoldBullion-H
ประเภทโครงการ : กองทุนเปด
ประเภทการขาย : หลายครั้ง
การกําหนดอายุโครงการ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :
ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงคของโครงการ :
กองทุนมีเปาหมายการลงทุนในทองคําแทง (Physical gold) ในตางประเทศ ที่มาตรฐานผูผลิตเปนที่ยอมรับในระดับสากล ตามมาตรฐาน
ของ London Bullion Market Association (LBMA) ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด กองทุนนี้เปนเครื่องมือในการลงทุนที่
จะนําเงินลงทุนของผูลงทุนไปลงทุนในทองคําแทงตามมาตรฐานสากล การลงทุนผานหนวยลงทุนของกองทุนรวมทองคํานี้ จึงเปนทางเลือก
สําหรับผูที่ตองการกระจายการลงทุนในทองคําแตไมตองการซื้อทองรูปพรรณหรือทองคําแทงเก็บไว เพราะไมตองการมีภาระในการเก็บ
รักษาทองคํานั้นผูลงทุนที่จะพิจารณาลงทุนในกองทุนทองคํานี้ ยังคงตองสามารถยอมรับความเสี่ยงของราคาทองคําที่อาจมีความผันผวนสูง
ได และในบาง cycle ราคาทองคําอาจใชเวลานานกวาจะมีการปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้กองทุนจะปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกือบ
ทั้งหมด จึงมีตนทุนซึ่งทําใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนที่เพิ่มขึ้น และอาจทําใหผูลงทุนพลาดโอกาสในการไดรับผล
ตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการที่กองทุนไปลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ทรัพยสินทางเลือก
การลงทุนของนโยบายการลงทุนในทรัพยสินทางเลือก : ทองคํา
รูปแบบกองทุนรวมทองคํา : กองทุนรวมทองคําแบบทั่วไป
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : ไมกําหนด
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : ไมกําหนด
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับตางประเทศ : กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
การกําหนดสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน:
กองทุนมีนโยบายที่มุงเนนลงทุนโดยตรงในทองคําแทง (Physical gold หรือ Gold bullion) ในตางประเทศเปนหลัก โดยเฉลี่ยในรอบป
บัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยทองคําแทงที่กองทุนลงทุน เปนทองคําแทงที่มีมาตรฐานและผานการ
รับรองจากหนวยงานซึ่งเปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผูคาทองคําในระดับสากล ทั้งนี้การรับรองดังกลาวอาจเปนการรับรองที่ทองคําแทงหรือ
ที่ผูผลิตทองคําแทงก็ได ซึ่งในเบื้องตนกองทุนจะลงทุนในทองคําที่ผลิตโดยผูผลิตที่ผานการรับรอง (acceptable reﬁners) จาก London
Bullion Market Association (LBMA) ซึ่งมีมาตรฐานความบริสุทธิ์ของทองคําไมตํ่ากวา 99.5% (หรือความบริสุทธิ์ 995 สวนใน 1,000
สวน) เปนตน ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบใหกองทุนลงทุนได
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ทั้งนี้ ในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนจะลงทุนในทองคําแทงตามวรรคหนึ่ง ผานเงินสกุลดอลลารสหรัฐ (USD)
นโยบายการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ปองกันความเสี่ยงเกือบทั้งหมด (ไมตํ่ากวารอยละ 90) กองทุนจะลงทุนใน
สัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดย ณ
ขณะใดขณะหนึ่ง จะปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ไมตํ่ากวารอยละ 90 ของจํานวนเงินลงทุนในตางประเทศ จึงอาจยังมีความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู และการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทําใหผูลงทุนพลาดโอกาสในการไดรับผลตอบแทน
เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ กองทุนมีคาธรรมเนียมและคาใชจายในการจัดการกองทุนที่ตองหักออกจากกองทุน รวมทั้งการทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยงอาจมี
ตนทุน และการลงทุนในสวนของสภาพคลอง ปจจัยเหลานี้มีสวนทําใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนอาจไมไดเคลื่อนไหวขึ้นลงตามราคา
ทองคําที่กองทุนใชเปนดัชนีมาตรฐาน (Benchmark) อยางสมบูรณ
อยางไรก็ดี กองทุนนี้จะไมลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)สวนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนใน
หรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดหรือเห็นชอบใหกองทุนลงทุนได รวมถึง
การลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นในตางประเทศ เชน กองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนรวมที่มี
วัตถุประสงคเพื่อบริหารสภาพคลอง ตราสารหนี้ เงินฝากธนาคารตางประเทศ ตราสารเทียบเทาเงินสด (Near Cash) ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจ
ลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่เปนการลงทุนในประเทศ เชน ตราสารแหงหนี้ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มี
อายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แลวแตกรณี ตํ่ากวา 1 ป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการสํารองเงินไวสําหรับการดําเนิน
งาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคลองของกองทุน หรือการลงทุนอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบใหกองทุน
ลงทุนได ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกหรือเพื่อปองกันปญหาในการดําเนินงานของกองทุน เชน เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อชําระคาใชจาย
เพื่อรักษาสภาพคลอง หรือเพื่อการอื่นใดที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน หรือในกรณีที่เกิดเหตุผิดปกติที่เกิดจากปจจัยที่ควบคุมไมได เปนตน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําเงินลงทุนบางสวนหรือทั้งหมดมาลงทุนในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อประโยชนของกองทุนโดยรวมโดยถือวาได
รับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว เชน ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ
ภาวะตลาดทําใหการลงทุนในตางประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไมสามารถควบคุมได เชนการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวของ
เงื่อนไขอื่น
1. กองทุนเปนกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ (foreign investment fund) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในทองคําแทงในตางประเทศ โดย
เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และในขณะที่จัดตั้งกองทุน สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดใหใน
กรณีที่กองทุนเปนกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ (foreign investment fund) การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินเพื่อกองทุนดังกลาวตอง
เปนการลงทุนในตางประเทศ (offshore investment) เปนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน
ทั้งนี้ การคํานวณสัดสวนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึ่ง การจัดแบงประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไมนับชวงระยะเวลาดังนี้รวม
ดวยก็ได ทั้งนี้ โดยตองคํานึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ
• ชวงระยะเวลา 30 วันนับแตวันที่จดทะเบียนเปนกองทุนรวม
• ชวงระยะเวลา 30 วันกอนครบกําหนดอายุโครงการ

• ชวงระยะเวลาที่ตองใชในการจําหนายทรัพยสินของกองทุนเนื่องจากไดรับคําสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนยายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ตองไมเกินกวา 10 วันทําการ

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบงประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการแกไขสัดสวน
การลงทุนของกองทุนรวมใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแตวันที่สัดสวนการลงทุนของกองทุนรวมไมเปนไปตามนโยบาย
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การลงทุน เวนแตไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนใหเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกลาว
2. กองทุนนี้จะไมลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (Non-Investmentgrade) และตราสารหนี้ที่ไมได
รับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Security) ยกเวนกรณีที่ในขณะที่กองทุนเริ่มลงทุนในตราสารนั้น ตราสารดังกลาวไดรับการจัด
อันดับความนาเชื่อถือของตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) แตตอมาถูกปรับลดอันดับความนาเชื่อถือลงตํ่ากวา
investment grade เพื่อใหกองทุนสามารถมีไวซึ่งตราสารดังกลาวตอไปได รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราสวนใหเปนไปตามที่สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด
หมายเหตุ :
การประกันภัย
ทองคําแทงที่กองทุนรวมนี้ลงทุนจะเก็บรักษาไวที่ตัวแทนเก็บรักษาทรัพยสิน (Vault) ที่อยูในประเทศฮองกง โดยตัวแทนเก็บรักษาทรัพยสิน
(Vault) จะมีการทําประกันภัยใหกับทองคําแทงที่กองทุนลงทุน โดยคุมครองในกรณีที่ทองคําแทงเกิดเสียหาย สูญหาย ถูกโจรกรรม หรือถูก
ทําลายตามที่กรมธรรมประกันภัยกําหนด อยางไรก็ตามกรมธรรมประกันภัยมีเงื่อนไขที่ไมคุมครอง โดยสาเหตุของความเสียหายที่ไมไดรับ
ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย เชน การสูญหายโดยมิทราบสาเหตุ การลักทรัพยหรือการกระทําการทุจริตโดยการสมรูรวมคิดของผู
เอาประกันภัยกับผูถือหุนใหญของผูเอาประกันภัย การลมละลายของผูเอาประกันภัย ความเสียหายตอเนื่องทุกชนิด ความเสียหายใน
ยานพาหนะใดๆ ที่ไมมีผูดูแลเวนแตทรัพยสินดังกลาวอยูในความดูแลของผูรับขนสงซึ่งมีความชํานาญในวิชาชีพดังกลาวโดยเฉพาะ การเสื่อม
สภาพตามธรรมชาติ สงคราม การปฏิวัติ การยึดอํานาจ การถูกยึดทรัพยลัทธิชาตินิยม การเกณฑทรัพยสินเปนของรัฐบาล ปฎิกิริยา
นิวเคลียร การรั่วซึมทุกชนิดหรือมลภาวะทุกชนิด การโจมตี คุกคามทางไซเบอรของระบบคอมพิวเตอร การปนเปอนของสาร
กัมมันตภาพรังสี ภัยกอการราย เปนตน (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ 32.16 การประกันภัย)
ทั้งนี้ ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนมีหนาที่ดูแลและรับผิดชอบทรัพยสินของกองทุนรวมและติดตามใหทองคําแทงที่กองทุนลงทุนไดรับ
ความคุมครองตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะเศษ:
(1) กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ
(2) กองทุนรวมทองคําแบบทั่วไป
หมายเหตุ กองทุนรวมทองคําแบบทั่วไป ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สน.34/2553 เรื่อง
การจัดตั้งกองทุนรวมและการเขาทําสัญญารับจัดการกองทุนสวนบุคคล (ฉบับที่ 6)

3. ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินทุนโครงการ
จํานวนเงินทุนโครงการเริ่มตน : 1,400,000,000.00 บาท
นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : ไมมี
ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนมากกวาจํานวนเงินทุน : ไมมี
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท
จํานวนหนวยลงทุนเริ่มตน : 400,000,000.0000 หนวย
ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก
รายละเอียดเพิ่มเติม : 4. การบริหารจัดการกองทุน
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นโยบายการกูยืม :
บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด ทั้งนี้จะทําเพื่อการบริหารสภาพคลอง
ของกองทุนรวมเทานั้น
การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) :
- การลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน
กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : อื่น ๆ
ดํารงคาความผันผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (tracking error : “TE” %
ตอป) : รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธการบริหารกองทุน :
มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Managment)
กลยุทธการลงทุนของกองทุน (Investment Strategy) :
รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธการลงทุนของกองทุน :
ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน
5. การแบงชนิดหนวยลงทุน (class of unit) : ไมมี
6. การจายเงินปนผล
นโยบายการจายเงินปนผล : ไมจาย
หลักเกณฑการจายเงินปนผล :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาวิธีการจายผลประโยชนใหแกผูถือหนวยลงทุนโดยการจายเงินปนผลโดยถือวาไดรับมติจากผูถือ
หนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดการกําหนดเวลา และวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน และเงื่อนไขตางๆ
ไมนอยกวา 15 วันกอนการดําเนินการ ที่ที่ทําการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาวิธีการจายผลประโยชนใหแกผูถือหนวยลงทุนโดยการจายเงินปนผลโดยถือวาไดรับมติจากผูถือ
หนวยลงทุนแลวและไมถือวาเปนการแกไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดการกําหนดเวลา และวิธีการจายเงินปนผลแกผู
ถือหนวยลงทุน และเงื่อนไขตาง ๆ ไมนอยกวา 15 วันกอนการดําเนินการ ที่ที่ทําการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน
7. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : 1.00 บาท
จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติม :
วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูถือหนวยลงทุน
- แบบอัตโนมัติ
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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
• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Liquidity fee ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด
โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
1) ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) เชน bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการ
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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

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อกองทุนปลายทางใช liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง ตามขอมูลที่ไดรับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดสวนจากการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออกที่ หรือเปนไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึง
ถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลทุนเปนสําคัญ ซึ่งจะดําเนินการตามภายใตหัวขอกองทุนรวมทั่วไป และเปนไปตามที่ประกาศที่
เกี่ยวของกําหนด

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

ขอสงวนสิทธิ์
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี)มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา swing factor ที่เรียกเก็บจริง ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกินอัตราสูงสุดที่
กําหนดไวในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่มีการใชเครื่องมือ
swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช
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เครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสิน
ใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบาง
สวนของวันทําการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวย
ลงทุน ซึ่งเปนไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

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

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อกองทุนปลายทางใช swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง ตามขอมูลที่ไดรับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยใชหลักการ best effort ซึ่งเปนไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลทุนเปน
สําคัญ โดยดําเนินการตามภายใตหัวขอกองทุนรวมทั่วไป และเปนไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวของกําหนด

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

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

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

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

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับ
กองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อกองทุนปลายทางใช ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง ตามขอมูลที่ไดรับจาก กองทุนปลายทาง โดย
จะเรียกเก็บตามสัดสวนจากการทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ออก หรือเปนไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลทุนเปนสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต
หัวขอกองทุนรวมทั่วไป และเปนไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวของกําหนด

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

หลักเกณฑและเงื่อนไข
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• 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 และหรืออาจตองใชรวม
กับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลอง อันไดแก Redemption Gate ในกรณีที่ไดรับชําระคาขายหลักทรัพยไมทันหรือไมเพียงพอ
ตอการไถถอน เพื่อเปนการชะลอการไถถอนหนวยลงทุน และหรืออาจตองใชรวมกับเครื่องมือ Side pocket เมื่อตราสารผิดนัดชําระหนี้
หรือไมสามารถจําหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล หรืออาจตองใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลอง อันไดแก
Suspension of Dealings เมื่อมีการกระทบตอสภาพคลองโดยรวมของกองทุน และการใช Suspension of Dealings จะเปนประโยชน
ตอกองทุนและผูหนวยลงทุนที่ยังคงอยูในกองทุนเปนสําคัญ

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

การพิจารณาใชเครื่องมือ
• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Notice period ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
1) สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง
2) พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน
3) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
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- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให
สอดคลองกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อกองทุนปลายทางใช notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง ตามขอมูลที่ไดรับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยใชหลักการ best effort ซึ่งผูถือหนวยอาจจะตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน หรือ เปนไปตามดุลพินิจของ
บริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลทุนเปนสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใตหัวขอกองทุนรวมทั่วไป และเปน
ไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวของกําหนด

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
• คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสวนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนถัดไป รวม
กับคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหมตามสัดสวน (pro-rata basis) โดยไมมีการจัดลําดับกอน-หลังของคําสั่งรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสวนที่เหลือได ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่
บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไมเกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ วันทําการ
รับซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่กองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยน
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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

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการ
ใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
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เมื่อกองทุนปลายทางใช redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง ตามขอมูลที่ไดรับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยใชหลักการ best effort ซึ่งผูถือหนวยอาจจะไดรับชําระเงินจากคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก เฉลี่ยตาม
สัดสวน (pro-rata basis) ของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate หรือเปนไปตามดุลพินิจของ
บริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลทุนเปนสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใตหัวขอกองทุนรวมทั่วไป และเปน
ไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวของกําหนด

3 การดําเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหาขาดสภาพคลอง
หรือไมสามารถจําหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวม
เพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย และกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน4 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขาย หรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม
คําสั่งที่รับไวแลว หรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนได เฉพาะในกรณีที่กําหนดไวในโครงการ ซึ่งตองไมเกินกวากรณีดังตอ
ไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ โดยไดรับความเห็นชอบของผู
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
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(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
1) การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไมวาจะเปน
กฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ
2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
3) การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสิน โดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสําคัญ
(5) อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตนอันเนื่องมาจาก
การที่บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
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 ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี้ กอนการเปดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
(ก) รายงานการเปดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปด ณ วันทําการสุดทายกอนวัน
รายงานนั้นใหสํานักงานทราบภายในวันทําการกอนวันเปดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
(ข) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเปดขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตลอดจน
เปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการเปดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนดวยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
6 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลวหรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่ง
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลใน
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รายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคาขายหนวยลงทุนที่ ถูกตอง
ตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตอง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขาย
หนวยลงทุน หยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ณ ที่ ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผู
สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ใชในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และแจงใหผูที่ ไดมีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนทราบโดยพลัน
8. คาธรรมเนียมและคาใชจาย
8.1 คาธรรมเนียมรวม
ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 2.675 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ่มเติม : 8.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 1.605 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.696 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.134 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี
คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : ไมมี
รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :
8.3 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end fee)
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี
- เงื่อนไข
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end fee)
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการซื้อคืนหนวยลงทุน : ไมมี
- เงื่อนไข
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching in)
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา :
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching out)
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก :
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : มี
คาธรรมเนียม : 53.50 บาท
ตอหนวยลงทุน : 1000.00 หนวย
หรือเศษของ : 0.0 หนวย
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : มี
ฉบับละ : 53.50 บาท
คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่น : มี
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คาธรรมเนียมอื่นๆ :
ในอัตราไมเกิน รอยละ ของมูลคาหนวยลงทุน : 0.0
รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน) : 8.4 วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม
การคํานวณคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ จะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี)
การคํานวณคาธรรมเนียมและคาใชจายตามขอ 15.2.1 ขอ 15.2.2 และ ขอ 15.2.3 จะคํานวณเปนรายวัน และเรียกเก็บจากกองทุน
เปนรายเดือน ภายใน 5 วันทําการถัดไปจากวันสิ้นเดือน
คาใชจายในการดําเนินงานที่เรียกเก็บตามขอ 15.2.6 (1) ถึง 15.2.6 (20) จะเรียกเก็บตามที่จายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจายทั้งจํานวนหรือทยอยตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนเฉลี่ยเทากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะไดรับประโยชนจากคาใช
จายนั้น ทั้งนี้ การตัดคาใชจายดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทย
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมที่ใชในการคํานวณคาใชจาย เปนมูลคาทรัพยสินในสกุลเงินบาท ยกเวนคาธรรมเนียม คาใชจาย
หรือภาษีอากรที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรพัยหรือทรัพยสินที่กองทุนลงทุนในตางประเทศ ซึ่งอาจคิดจากมูลคาหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนที่เปนเงินสกุลเหรียญสหรัฐ และ/ หรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
8.5 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมและคาใชจายตามขอ 15.2 และ 15.3 โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังตอไปนี้

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

การลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใหแตกตางไปจากโครงการ ใหถือวาสํานักงานใหความเห็นชอบการแกไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกลาวเมื่อบริษัทจัดการไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว

15.5.2 กรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงคจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไวในโครงการ บริษัทจัดการตองคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ และตองเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผู
ลงทุนทราบลวงหนาอยางทั่วถึงดวยวิธีการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางทั่วถึง โดยอยางนอยตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัท
จัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
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(1) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นไมเกินกวาอัตราขั้นสูงของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามที่ระบุไวในโครงการ ใหบริษัทจัดการเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนการเรียกเก็บคา
ธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้น

(2) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตราขั้นสูงของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามที่ระบุไวอยางชัดเจนในโครงการแลววาบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกลาวได ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ปนับแตวันที่บริษัท
จัดการกองทุนรวมประสงคจะขึ้นคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑดังนี้(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นไมเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกลาว ใหบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วันกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่เพิ่มขึ้นดังกลาว

(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกลาว บริษัทจัดการกองทุนรวมตองไดรับมติพิเศษในการเปดเผยขอมูลตามวรรคหนึ่ง 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 : 1 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม : ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนดในประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนและหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยวาดวยเรื่องการดําเนินการในกรณี
ที่มูลคาหนวยลงทุนหรือราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง
ในกรณีที่ไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน เนื่องจากมีเหตุจําเปนและสมควรที่อยูนอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุ
ดังกลาวสงผลใหบริษัทจัดการไมไดรับขอมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุน หรือไมสามารถคํานวณหรือประกาศมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน หนวยลงทุนได บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทาง
ปฏิบัติใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานชองทาง ที่เขาถึงไดงายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได
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ขอผูกพัน
1. บริษัทจัดการ
ชื่อบริษัทจัดการ :
ที่อยู (ภาษาไทย) :
หอง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5801 Website:https://www.thanachartfundeastspring.com
ที่อยู (ภาษาอังกฤษ) :
Units 902-908, 9th floor, Mitrtown Office Tower, 944 Rama 4 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel: 0-21268399 Fax: 0-2055-5801 Website:https://www.thanachartfundeastspring.com
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
บริษัทจัดการมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้
(1) ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสิน ซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนครั้งแรก และดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
ตามวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) จัดการกองทุนใหเปนไปตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับ
บริษัทจัดการอยางเครงครัด
(3) แยกทรัพยสินของกองทุนไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัทจัดการ รวมทั้งจัดใหไดมาซึ่งผลประโยชนที่ไดจากการนําทรัพยสินของ
กองทุนไปลงทุน และนําทรัพยสินและผลประโยชนดังกลาวของกองทุนฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน
(4) เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอยูเทาที่จําเปน ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุน (ถามี)
(5) ดําเนินการทวงถาม ฟองรองและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื่นใดแทนกองทุน กับผูออกหลักทรัพยที่กองทุนลงทุนหรือมีไว เพื่อใหไดรับ
การชําระหนี้หรือไดมาซึ่งสิทธิในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนพึงจะไดจากการลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยดังกลาว
(6) รับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนและขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามจํานวนทั้งหมดที่มีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ยกเวนกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุน การหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนการชั่วคราว หรือ
การปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในขอ "การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก" และกรณีการไมขายหรือไมรับซื้อคืน
หนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุใน
ขอ “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน”
(7) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวหรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนวันทําการถัดจากวันที่มีการคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น ที่บริษัท
จัดการไดรับการผอนผันระยะเวลาการคํานวณมูลคาและราคาดังกลาวจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(8) เลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุใน
ขอ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน”
(9) สั่งจายคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ตามอัตราที่ระบุในขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
และกองทุนรวม”
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(10) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที่ระบุในขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
และกองทุนรวม”
(11) เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามขอ “วิธีการแกไขโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ”
(12) ชี้แจงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ชี้แจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูที่สนใจจะลงทุนทราบใน
กรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณที่มีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือตอการตัดสินใจในการลงทุน
หรือตอการเปลี่ยนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ
(13) ยกเลิกกองทุนตามที่กําหนดในขอ “การเลิกกองทุนรวม”
(14) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน และตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือที่ไดรับการผอนผัน และหรือไดรับ
การยกเวน
(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
(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
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เพื่อประโยชนในการแจกจายแกผูสนใจลงทุนไดตลอดเวลาที่เสนอขายหนวยลงทุน
(22) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของผูดูแลผล
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ประโยชนของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุน และแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเงื่อนไขในการ
เปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนที่กําหนดในขอ “เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน” ทั้งนี้โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กอน
(23) แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนและจัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(24) จัดใหมีผูสอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม โดยถือตามขอกําหนดแหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
การใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย
(25) แตงตั้งผูชําระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(26) แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(27) แตงตั้งที่ปรึกษาการลงทุน
(28) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหถึงซึ่งวัตถุประสงคของโครงการ และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
(29) ปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรายละเอียด
โครงการ กําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการ ทั้งในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด
(30) การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 125(5) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แกผูถือ
หนวยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวาบริษัท
จัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ
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 : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ที่อยู :
ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
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ที่อยู : 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท: 0-2296-4763-90
โทรสาร : 0-2683-1324
หรือผูดูแลผลประโยชนที่มีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศสํานักงานวาดวยคุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้
(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่กําหนดในโครงการ
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม รับเงินตางๆ ที่กองทุนเปดจะพึงไดรับจากการจัดตั้งและดําเนินงานของกองทุนรวม
เชน เงินซื้อหนวยลงทุน เงินปนผล (ถามี) ดอกเบี้ยจากหลักทรัพย เงินไดจาก
การจําหนายหรือเวนคืนหลักทรัพยและเงินอื่นใดของกองทุนรวม และนําเขาไวในบัญชีเงินฝากของกองทุนรวม และ/ หรือ บัญชีทรัพยสิน
ของกองทุนรวม ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการไดฝากเงินซึ่งเปนเงินของกองทุนรวมไวกับธนาคารอื่น บริษัทจัดการจะตองดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนเปน
ผูมีอํานาจเบิกจายเงินฝากดังกลาว
(3) จัดใหมีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จําหนาย สงมอบและโอนหลักทรัพยตาง ๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทุนเปดตลอดจนรับชําระหรือชําระ
ราคาคาหลักทรัพยดังกลาว โดยตรงหรือผานทางผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศ ทั้งนี้ใหเปนไปตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(4) จายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเปนคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนเปดตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(5) จายเงินเฉลี่ยคืนคาหนวยลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนเทาที่คงเหลืออยูเมื่อเลิกกองทุนเปด โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูดูแลผลประโยชน
ทราบลวงหนาตามสมควร
(6) ดําเนินการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(7) ดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการขออนุญาตนําเงินตราเขาออกนอกประเทศตามคําสั่งของบริษัทจัดการ โดยจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
และขอบังคับวาดวยการปริวรรตเงินตรา
(8) นําสงภาษีที่เกี่ยวของเนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ (ถามี)
(9) ทําหนาที่ในชวงระยะเวลาการชําระบัญชีดังตอไปนี้
(ก) ดูแล รับฝากทรัพยสินของกองทุนเปดจนกวาการชําระบัญชีจะเสร็จสิ้น
(ข) ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู
ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทําการตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 จนกอใหเกิด
ความเสียหายแกกองทุนใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนเปดรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ทราบโดยไมชักชา
(ค) จายเงินสวนที่เหลือจากการกันเงินเพื่อชําระหนี้ทั้งหมดของกองทุนเปดผานบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนเปด เพื่อคืนใหแกผูถือ
หนวยลงทุนตามสวนของหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนแตละรายถืออยู
ทั้งนี้ หนาที่ของผูดูแลผลประโยชนจะสิ้นสุดลงเมื่อผูชําระบัญชีไดดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนเปดกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(10) รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคา หนวยลงทุน ราคาขายหนวย ลงทุน และราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนของกองทุนเปด ที่บริษัทจัดการไดคํานวณไว เมื่อเห็นวาคํานวณถูกตองแลว
(11) จัดทํารายงานและบัญชี ดังตอไปนี้ และสงใหแกบริษัทจัดการในรูปแบบที่บริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนตกลงกันเปนรายวัน
(ก) รายงานเปนลายลักษณอักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจําหนายหลักทรัพย การรับเงินปน
ผล ดอกเบี้ยและอื่นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนเปดที่รับฝากไว รวมทั้งเงินปนผลและดอกเบี้ยคางรับโดยแยกตามประเภท
และตามสถานภาพของทรัพยสิน
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุนเปด
(ง) จัดทํารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน
และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปด
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กองทุนเปดธนชาตทองคําแท่ง-H
(จ) รายงานอื่น ๆ ตามที่บริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนตกลงกัน
(12) จัดใหมีผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศหรือศูนยรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศ (ถามี) สําหรับประเทศที่กองทุนนําทรัพยสินไป
ลงทุน เพื่อทําหนาที่เก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ โดยผูดูแลผลประโยชนมีหนาที่คัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติของผูรับฝาก
ทรัพยสินในตางประเทศวาถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด มีฐานะมั่นคงและมีศักยภาพในการดําเนินการเปนผูรับฝากทรัพยสินในตาง
ประเทศของกองทุน โดยผูดูแลผลประโยชนจะตองรับผิดชอบการปฏิบัติหนาที่ของผูรับฝากทรัพยสินนั้น
(13) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนเปดและขอผูกพันระหวางผูถือหนวย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทั้งในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด
(14) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามมาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ออกตามพระราช
บัญญัติดังกลาวโดยเครงครัด หากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามใหแจงบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวน
กระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนเปดหรือไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 125 ผูดูแลผลประโยชนจะทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องดัง
กลาวโดยละเอียด และสงใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยภายใน 5 วันนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูถึง
เหตุการณดังกลาว
(15) ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ ที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด
ใหเปนหนาที่ของผูดูแลผลประโยชนไวโดยเครงครัด
(16) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบเปนหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพยที่จะตองปดโอน หรือกําลังอยูในระหวางทําการปดโอนใน
ชื่อของกองทุนเปด เพื่อประโยชนในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพยรับเงินปนผล (ถามี) การรับดอกเบี้ยและอื่นๆ
(17) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย การรับเงินปนผลและดอกเบี้ย การ
เปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลตอการถือครองหลักทรัพยของกองทุนเปด โดยทันทีที่ผูดูแลผลประโยชนได
รับขาวเปนลายลักษณอักษร
(18) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตน หรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท
จัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย คาใชจายในการฟองรองบังคับคดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนเปดใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุนเปด
(19) ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการ ในกรณีการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืน
หนวยลงทุนของกองทุนเปด กรณีไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว หรือหยุดรับคํา
สั่งซื้อหรือคําสั่งขายหนวยลงทุน กรณีการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินและกรณีราคาขายหรือราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง
(20) แจงการเลื่อนกําหนดชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่องดังกลาว พรอมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให
ความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชน สงใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย แทนบริษัทจัดการ
(21) ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการ ในการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้ตามวิธีที่คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศกําหนด
(22) จัดทําความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ และจัดสงใหบริษัทจัดการเพื่อใชประกอบการจัดทํารายงานกองทุน
รวมทุกรอบปบัญชีและทุกรอบ 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือรอบปปฏิทิน ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นรอบปบัญชี หรือวันสิ้น
รอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือรอบปปฏิทิน แลวแตกรณี
(23) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนเปดตามราคาที่เปนธรรมในกรณีที่วิธีการคํานวณ
มูลคาทรัพยสินตามปกติทําใหมูลคาทรัพยสินไมเหมาะสมกับสภาวการณในขณะคํานวณมูลคา หรือกรณีที่เปนทรัพยสินอื่นนอกจากที่
กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(24) รับรองความถูกตองในการคํานวณจํานวนหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้น จากการออกหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนเงินที่
บริษัทจัดการโอนเขาบัญชีของกองทุนเปด และจํานวนหนวยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของผูถือหนวยลงทุน ในแตละวันทําการซื้อขาย
หนวยลงทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(25) ชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนของกองทุน ใหแกผูถือหนวยลงทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือชําระผลประโยชนหรือทรัพยสินอื่นๆ ของกองทุนเปดตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(26) รับเงินคาซื้อหนวยลงทุนของผูลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเขาบัญชีของกองทุนเปด
(27) รับรองผลการนับมติในการแกไขเพิ่มเติมโครงการของผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ 55
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ โดยบริษัทจัดการมีหนาที่สงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติ
ใหแกผูดูแลผลประโยชน
(28) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ของผูดูแลผลประโยชน
(29) ดูแลและรับผิดชอบทรัพยสินของกองทุนรวมและติดตามใหทองคําแทงที่กองทุนลงทุนไดรับความคุมครองตามเงื่อนไขกรมธรรม
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ประกันภัย
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) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่ง มีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวให
อีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชน ไมปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดตกลงไว ผูดูแลผลประโยชนหรือบริษัทจัดการ
อาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลใหบริษัทจัดการและผูดูแล
ผลประโยชนไมสามารถตกลงที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับประกาศคําสั่งระเบียบและขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลใหเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาวตอไป ผู
ดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไม
นอยกวา 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมาก ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมดของกองทุน เรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
(5) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวย
คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนแกไขคุณสมบัติใหถูกตอง
ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการทราบเหตุดังกลาว และแจงการแกไขดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วัน
ทําการนับแตวันที่แกไขเสร็จสิ้น
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดแกไขคุณสมบัติใหถูกตองภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผล
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ประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว และเมื่อไดรับอนุญาตแลว บริษัทจัดการจะ
แตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทนโดยพลัน
(6) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนหรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของไปเปดเผย หรือใชในทางที่กอหรืออาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน หรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผล
ประโยชนได โดยบอกกลาวใหผูดูแลผลประโยชนทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน
อนึ่ง ถาการเปนผูดูแลผลประโยชนสิ้นสุดลง ใหผูดูแลผลประโยชนจัดการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุน
ใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหม หรือตามคําสั่งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื่นใดที่
จําเปน เพื่อใหการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดเปนไปโดยเรียบรอยโดยฉับพลัน เพื่อสามารถทํางานไดอยางตอ
เนื่อง
ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวม หรือผูถือหนวยลงทุนที่ไมเขาขอยกเวนใหกระทําได
หากเปนกรณีที่มีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได
สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :
ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ที่อยู : 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท: 0-2296-4763-90
โทรสาร : 0-2683-1324
ทั้งนี้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูดูแลผลประโยชนของกองทุน จะนําทรัพยสินของกองทุนที่เปนทองคําแทง ไปเก็บ
รักษาไวที่ตัวแทนเก็บรักษาทรัพยสิน (Vault) ที่อยูในประเทศฮองกง
และ/ หรือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และ/ หรือ หนวยงานอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต และ/
หรือ ศูนยรับฝากหลักทรัพยตางประเทศ และ/ หรือ ผูรับฝากหลักทรัพยตางประเทศ ตัวแทนเก็บรักษาทรัพยสิน (Vault) รวมถึงหนวยงาน
หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวของ ที่บริษัทจัดการและ/ หรือผูดูแลผลประโยชนแตงตั้งขึ้นเพื่อเก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ
3. นายทะเบียนหนวยลงทุน
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนธนชาต 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
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ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
ไมมี
5. ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker)
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
6. ผูลงทุนรายใหญ (Participating Dealer) : 7. ที่ปรึกษาการลงทุน
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ :
8. ที่ปรึกษากองทุน
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
ไมมี
หมายเหตุ :
9. ผูประกัน
ประเภทของผูประกัน :
ชื่อ :
ที่อยู :
ประเภทและการประกอบธุรกิจของผูประกัน :
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของผูประกัน :
สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ :
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ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
รายละเอียดเกี่ยวกับการประกัน
เงื่อนไขการรับประกัน :
จํานวนเงินทุนประกัน :
จํานวนผลตอบแทนที่ประกัน :
ระยะเวลาการประกัน :
วันครบกําหนดระยะเวลาการประกันแตละงวด :
วันที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับชําระเงินลงทุน (และผลตอบแทน) :
ผลของการขายคืนหนวยลงทุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการประกัน :
ผลของการขายคืนหรือไถถอนหนวยลงทุนเมื่อครบกําหนดระยะเวลาประกัน ในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนสุทธิสูงกวามูลคา ที่ประกัน :
การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใดอันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน จะตองไดรับมติของผูถือหนวยลง ทุน :
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูประกัน :
10. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) : 11. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน : 12. Prime Broker
ชื่อ :
ที่อยู :
13. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน
สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :
ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหัวขอ “การรับซื้อคืนหนวยลงทุน”
สิทธิในการรับเงินปนผล :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาวิธีการจายผลประโยชนใหแกผูถือหนวยลงทุนโดยการจายเงินปนผลโดยถือวาไดรับมติจากผูถือ
หนวยลงทุนแลวและไมถือวาเปนการแกไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดการกําหนดเวลา และวิธีการจายเงินปนผลแกผู
ถือหนวยลงทุน และเงื่อนไขตาง ๆ ไมนอยกวา 15 วันกอนการดําเนินการ ที่ที่ทําการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน
สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :
1. ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหนวยลงทุนได ทั้งนี้ ตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีวิธีการ
โอนหนวยลงทุน ดังนี้
(ก) ผูโอนและผูรับโอน จะตองมายื่นคําขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองที่สํานักงานนายทะเบียนหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูรับโอนไมไดเปนผูใช
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บริการกองทุนเปดกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองกรอกรายละเอียดในคําขอ ใชบริการกองทุนเปด และยื่นตอนายทะเบียนหนวยลงทุน
พรอมคําขอโอนหนวยลงทุน
(ข) ในการโอนหนวยลงทุน ผูโอนซึ่งเปนผูถือหนวยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ และผูถือหนวย ลงทุนประเภทนิติบุคคลจะตองแสดงเอกสารสําคัญที่แสดงถึง
การทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เชน หนังสือรับรอง หนังสือมอบอํานาจกระทําการ และหนังสือบริคณหสนธิของนิติบุคคลนั้น ตอ
บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
(ค) ผูโอนหนวยลงทุนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด และหลังจากที่นายทะเบียน
หนวยลงทุนไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบ ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี พรอม
หลักฐานการรับคําขอโอนหนวยลงทุนแกผูโอนและผูรับโอนไวเปนหลักฐาน
(ง) ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุนของ ผูโอนและผูรับโอน
ในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนหรือเอกสารแสดง
สิทธิในหนวยลงทุนทางไปรษณีย แกผูโอนและผูรับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวย
ลงทุนพรอมเอกสารครบถวนตามที่กําหนด2. ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดตามปกติ แตทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนไมอาจโอน
หนวยลงทุนใหกับหรือเพื่อประโยชนกับ
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. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน ไมวาทอดใดๆ หากการโอน
หนวยลงทุนดังกลาว อาจทําใหบริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใตการจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงดานภาษี หรือความ
เสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและตางประเทศที่มี
ลักษณะเดียวกัน
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2. ผูถือหนวยลงทุนสามารถไมอาจโอนหนวยลงทุนใหกับหรือเพื่อประโยชนกับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐ
อเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กลาว
3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเกี่ยวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว
5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1 - 4
ดังนั้น บริษัทจัดการจะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน หากการโอนนั้นเปนการโอนหรือจําหนายใหกับหรือเพื่อประโยชนกับผูลงทุนที่
มีลักษณะดังกลาวขางตน
สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการ ตอ
เมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ เปนไปตามหัวขอ “วิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ”ในกรณีที่บุคคลใดหรือ
กลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัท
หลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (Omnibus account) จะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคล
เดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดทั้งนี้ เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนดเปนอยางอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบ ยกเวนหรือผอนผันใหดําเนินการเปนอยางอื่นได
สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนหากกองทุนตองเลิกไป โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เห็นชอบเปนผูชําระบัญชีโดยจะไดดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุในหัวขอ “การชําระบัญชีกองทุนรวมและวิธีการเฉลี่ยเงินคืน
ใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”
สิทธิประโยชนอื่นๆ :
-ไมมีรายละเอียดเพิ่มเติม :
ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนที่ยังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไมครบ
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การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวย
ลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกําหนดในขอผูกพันซึ่งลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวม
โดยชอบ
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทน และคืนเงินทุนไดไมเกินไปกวาสวนของทุนของกองทุน
รวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิในการไดรับประโยชนตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถือหนวยลงทุน
แตละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนดของหนวยลงทุนชนิดนั้น ๆ ดวย
14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :
(1) นายทะเบียนหนวยลงทุน จะดําเนินการบันทึกชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ซึ่งในกรณีผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คน
ขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในใบ“คําขอใชบริการกองทุนรวม” เปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนหรือผูรับ
เงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน
(2) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนเพื่อเปนการยืนยัน
จํานวนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน และจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนพรอมใบยืนยัน/ ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกํากับภาษี (ถามี)
แกผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนโดยทางไปรษณียหรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนผูมอบให ภายใน 5 วันทําการนับ
ตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการไดรับ
การผอนผันระยะเวลาการคํานวณมูลคาและราคาดังกลาวจากสํานักงาน ก.ล.ต. เวนแตบริษัทจัดการจะกําหนดหรืออนุญาตเปนอยางอื่น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุน ที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและในหนังสือ รับรองสิทธิในหนวยลงทุนที่
นายทะเบียนหนวยลงทุนไดสงใหผูถือหนวยลงทุนฉบับลาสุดเปนรายการที่เปนปจจุบันและถูกตอง
(3) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน เฉพาะในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนรองขอใหบริษัทจัดการ
ออกใบหนวยลงทุน เพื่อนําไปใชเปนหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบัน การเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหนวยลงทุน
ทุกกรณีจะกระทําเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร เทานั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
(ก) ผูถือหนวยลงทุนกรอกคําขอใหออกใบหนวยลงทุน ซึ่งขอรับไดจากนายทะเบียนหนวยลงทุน
(ข) ผูถือหนวยลงทุนยื่นคําขอใหออกใบหนวยลงทุน พรอมชําระคาธรรมเนียมการออกใบหนวยลงทุนตอนายทะเบียนหนวยลงทุน
(ค) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุน แกผูถือหนวยลงทุนตามจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกในคําขอ
ใหออกใบหนวยลงทุน สําหรับกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกจํานวนหนวยลงทุนในคําขอใหออกใบหนวยลงทุนมากกวาจํานวนหนวยลงทุนที่
ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะใหออกใบหนวยลงทุนสําหรับ
หนวยลงทุนจํานวนเทาที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น
(ง) ใบหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการออกแกผูถือหนวยลงทุน จะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ่งจะระบุชื่อผูถือหนวย
ลงทุน และในใบหนวยลงทุนจะตองมีลายมือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื่อ
นายทะเบียนหนวยลงทุนหรือใชเครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะอนุญาตใหทํา
ได จึงจะถือวาใบหนวยลงทุนถูกตองและมีผลสมบูรณตามกฎหมาย
(จ) ผูถือหนวยลงทุนที่มีใบหนวยลงทุน หากจะขายคืนหนวยลงทุนจํานวนดังกลาวจะตองนําใบหนวยลงทุนมาสงมอบคืนแกนายทะเบียน
หนวยลงทุนเพื่อโอนหนวยลงทุนนั้นเขาระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) กอน จึงจะขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวได
(4) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการใหมีการออกและจัดสง “รายงานการถือหนวยลงทุน” ซึ่งไดรับการปรับปรุงรายการใหเปน
ปจจุบันอยางนอยเปนรายหกเดือน โดยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูลงทุนทราบขอมูลดังกลาวในชองทางที่เหมาะสม เชน ทางไปรษณีย หรือทาง
จดหมายอิเล็คทรอนิกส (E-mail) เปนตน แกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนหนวยลงทุน ณ วันที่ออกรายงานดังกลาว
(5) หากปรากฏขอผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและ/ หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการ
ทักทวงขอผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและ/ หรือรายงานการถือหนวยลงทุน
เงื่อนไขอื่น ๆ
หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหนวย
ลงทุนเปนสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให
ดําเนินการได โดยบริษัทจัดการจะปดประกาศลวงหนา 1 วัน กอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่
ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง โดยผูถือหนวยลงทุนที่ลงทุนในกองทุนกอนที่จะเริ่มใชสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหนวยลงทุน หรือรูปแบบอื่น และมีหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนเปนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน สามารถเปลี่ยนเปนสมุดบัญชี
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กองทุนเปดธนชาตทองคําแท่ง-H
แสดงสิทธิในหนวยลงทุนไดตามวิธีการที่บริษัทจัดการและนายทะเบียนกําหนด
ทั้งนี้ สิทธิในการกําหนดรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนของกองทุนเปนสิทธิของบริษัทจัดการ โดยผูถือหนวยลงทุนไมสามารถ
รองขอรูปแบบที่แตกตางจากที่บริษัทจัดการกําหนดได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ และในกรณีที่เกิดเหตุการณ
ฉุกเฉิน หรือเกิดเหตุอันจําเปนและสมควร บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะใชรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวย
ลงทุนที่พิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสมกับสถานการณในขณะนั้น โดยจะเปนเพื่อประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ
โดยถือวาไดรับมติเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนของกองทุนแลว โดยในกรณีดังกลาวบริษัทจัดการจะปดประกาศที่ที่ทําการทุกแหงของ
บริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง โดยไมชักชา
และเมื่อบริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนเปน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบใหดําเนินการได ใหถือวา
หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบที่ใชในขณะนั้น เปนหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนแทน “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน” ที่
อางถึงในรายละเอียดโครงการกองทุนและหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุน
ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนเปน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน เงื่อนไขในการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ จะมีรายละเอียดดังตอ
ไปนี้ เวนแตบริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนจะกําหนดเปนอยางอื่น
เงื่อนไขในการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ
(1) นายทะเบียนหนวยลงทุน จะดําเนินการบันทึกชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ซึ่งในกรณีผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คน
ขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในใบ“คําขอใชบริการกองทุนรวม” เปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนหรือผูรับ
เงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน
(2) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ไดรับคําสั่งซื้อพรอมเอกสารประกอบ ที่สมบูรณครบถวน
และไดรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูสั่งซื้อเรียบรอย นายทะเบียนหนวยลงทุน จะออก “สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน” ใหแกผู
สั่งซื้อหนวยลงทุนภายในวันทําการซื้อหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ไดทํารายการ
ซื้อหนวยลงทุนนั้น โดยผูสั่งซื้อหนวยลงทุนมีหนาที่มารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนดวยตนเอง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนใหดําเนินการเปนอยางอื่นได
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุน อาจมอบหมายใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้งเปนผูดําเนินการดัง
กลาวตามวรรคหนึ่ง หรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเปนผูดําเนินการดังกลาวในนามบริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
(3) การสั่งซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อจะสมบูรณตอเมื่อคําสั่งซื้อถูกตองครบถวน และบริษัทจัดการไดรับเงินคาซื้อหนวยลงทุนและบริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนไดทํารายการเพื่อจัดสรรหนวยลงทุนใหผูสั่งซื้อแลว โดยสิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียน
หนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อขาย สับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น
(4) เมื่อผูถือหนวยลงทุนซื้อและหรือขายคืน และหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแตละครั้ง และบริษัทจัดการไดทํารายการดังกลาวสมบูรณแลว
ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ที่จะตองนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนไปบันทึกรายการใหขอมูลเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยสามารถทําได
ตั้งแตวันทําการถัดจากวันทําการที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ทํารายการนั้น ๆ สมบูรณแลว
(ในเวลาทําการ ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ) เวน
แตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนใหดําเนินการเปนอยางอื่นได
(5) หากเกิดกรณีที่ขอมูลในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและขอมูลในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามขอมูลของนายทะเบียนหนวยลงทุน
ไมตรงกัน บริษัทจัดการและนายทะเบียนจะถือวาขอมูลและยอดคงเหลือของหนวยลงทุนของกองทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
ตามขอมูลของนายทะเบียนหนวยลงทุน เปนขอมูลทางทะเบียนของผูถือหนวยลงทุนที่ถูกตองและเปนปจจุบัน
(6) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน เฉพาะในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นสมควรหรืออนุญาตให
ดําเนินการได เทานั้น
(7) หากปรากฏขอผิดพลาดในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการ
ทักทวงขอผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน
บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเงื่อนไขในการออกหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะ
เวลาการสงมอบ เพื่อประโยชนแกกองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกปองผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูถือ
หนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือวาแกไขรายละเอียดโครงการกองทุน และถือวาไดรับมติเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนของกองทุนแลว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน
15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาวิธีการจายผลประโยชนใหแกผูถือหนวยลงทุนโดยการจายเงินปนผลโดยถือวาไดรับมติจากผูถือ
หนวยลงทุนแลวและไมถือวาเปนการแกไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดการกําหนดเวลา และวิธีการจายเงินปนผลแกผู
ถือหนวยลงทุน และเงื่อนไขตาง ๆ ไมนอยกวา 15 วันกอนการดําเนินการ ที่ที่ทําการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน
16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมจะไมสามารถชําระหนี้ได
บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นทั้งที่เปนหลักประกันและมิใชหลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ ดังนี้
16.1 กรณีที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย ผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ
วันที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยเปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้
16.1.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะไมนําทรัพยสินดังกลาวและเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้ มารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได
โดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ เวนแตกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้ตกลงรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินนั้นได
และในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากเงินสํารอง รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการบริหารทรัพยสินนั้น
16.1.3 เมื่อมีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่
ไดจากการรับชําระหนี้คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่มีเงินไดสุทธิ และจะแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได
เฉลี่ยเงินคืน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเปนอยางอื่น
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยแลว ตอมาปรากฏวากองทุนรวมไดรับชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้
หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในขอ 16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย
16.2.1 กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน
โดยมติเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือไดรับความเห็น
ชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะนั้นการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสิน
ดังกลาวเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้น
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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
เงื่อนไขเพิ่มเติม :
ในการเฉลี่ยเงินคืนแตละครั้งตามขอ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงใหเห็นวา เงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ไม
คุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวไปรวมจายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ย
เงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนจะคุมกับภาระคาใชจายก็ได ทั้งนี้ หากไดมีการจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้จนครบถวนแลว และ
ปรากฏวาเงินไดสุทธินั้นไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวมารวมคํานวณเปนมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมก็ได
การชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน ณ เวลาที่กําหนด เทานั้น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกบุคคลที่เกี่ยวของอื่น ๆ (ถามี) :
17. การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 125(5) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แกผูถือ
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หนวยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวา
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหนวยลงทุน ในกรณีดังนี้
(ก) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนที่มิใชรายยอย และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผูถือหนวยลงทุนไม
เปนผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญ หรือผูมีเงินลงทุนสูง ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผู
ถือหนวยลงทุนไมเปนผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหนวยลงทุน ดังนี้
1. หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายใหผูถือหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเปนกองทุนรวมหุนระยะยาวที่
จัดตั้งขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน และขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียง (ถามี) :
หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน:
การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได
ดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผล
ผูกพันตามมติ
มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้นเสียไป
ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวย
ลงทุน (มติของผูถือหนวยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งเขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน นอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ขอมติ ผูถือหนวยลงทุนที่กําหนดไวในขอผูกพัน หรือที่กําหนดไวในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กําหนดในประกาศนี้แลว
ใหเปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย
(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
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(ค) ขอกําหนดเกี่ยวกับการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น
(ง) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประกันตามขอ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและ
ขอกําหนดเกี่ยวกับ การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน
(จ) เรื่องที่ผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะ ดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยไมตองไดรับมติของผูถือ
หนวยลงทุน
(ก) เปนการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไขเพิ่มเติม โดยไดรับมติโดยเสียงขางมาก
หรือมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน แลวแตกรณี หรือ
(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเปนหรือสมควร และไมกระทบตอสิทธิของผูถือ
หนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด
ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งประทับ
ตราบริษัท (ถามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ที่ทําการและเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อใหผูถือ
หนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมทั้งจัดสงสรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน พรอมทั้งเหตุผลและความจําเปนใหผูถือหนวยลงทุน พรอมกับ
การสงรายงานประจําปของกองทุนรวม
18. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไมมี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
19. การเลิกกองทุนรวม
เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน เมื่อปรากฏกรณีดังตอไปนี้
22.1.1. หากปรากฏวากองทุนมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวนดังนี้
(1) มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดของกองทุน โดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือนอยกวา 50 ลานบาทใน
วันทําการใดและบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุน เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
(2) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด
(3) เมื่อมีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
(4) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลา 5 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวา 2 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ทั้งนี้ ความในขอ 22.1.1 (3) และ (4) มิใหนํามาใชบังคับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา
การเลิกกองทุนรวมจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยู เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพยสินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพ
คลองอยางเพียงพอ และผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูจะไมไดรับผลกระทบจากการขายคืนนั้น
ทั้งนี้ ความในขอ 22.1.1 (3) และ (4) มิใหนํามาใชบังคับกองทุนรวมดังนี้
(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน
(ข) กองทุนรวมหนวยลงทุน
(ค) กองทุนรวมฟดเดอร
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(ง) กองทุนรวมดัชนี
(จ) กองทุนรวมอีทีเอฟ
22.1.2 เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุน เนื่องจากบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวน กระทําการจนกอ
ใหเกิดความเสียหายแกกองทุน
22.1.3 เมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน
22.1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป หากปรากฏกรณีดังตอไปนี้
เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนดเปนอยางอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบ ยกเวนหรือผอนผันให
ดําเนินการเปนอยางอื่นได
(1) บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น เวนแตเขาขอยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุนโดยรูเห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อัน
เปนการปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ประสงคจะถือหนวยลงทุนเกิน
กวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป
22.1.5 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการ
จัดตั้งจัดการ หรือใชกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือ
เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด และสํานักงานไดดําเนินการแจงใหบริษัทจัดการ
กองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวของทําการชี้แจง แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐานภายในระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด ซึ่งในกรณีที่ไมมีการชี้แจง หรือชี้แจงแลวแตไมอาจพิสูจนหรือทําใหเชื่อไดวาการจัดตั้งกองทุนรวมเปนการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู
ลงทุนทั่วไปอยางแทจริง และสํานักงานสั่งใหบริษัทจัดการกองทุนรวมทําการแกไข หรือดําเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กําหนดเพื่อให
กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นนั้นเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง และบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการตามที่สํานักงาน
สั่งได หรือดําเนินการแลวแตไมสามารถทําใหกองทุนรวมเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง
22.1.6 ในกรณีที่มีเหตุอันจําเปนและสมควรทําใหกองทุนไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนและวัตถุประสงคของกองทุนได
22.1.7 ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังตอไปนี้ สํานักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมได
(1) มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแยงกับ
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว
(2) มีการจําหนายหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิไดปฏิบัติหรือดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการเสนอขายหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการจัดสงหรือแจกจาย
หนังสือชี้ชวนและ
การเสนอขายหนวยลงทุน
(3) ในกรณีที่เปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏขอเท็จจริงวามีผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนบุคคลอื่นใดที่มิใชผู
ลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม
(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมปฏิบัติหรือไมสามารถดําเนินการตามคําสั่งของสํานักงานตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกสํานักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง หากไดมีการเสนอขาย
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หนวยลงทุนแลวแตยังมิไดมีการจดทะเบียนกองทุนรวม ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใด ๆ ที่
เกิดขึ้นจากเงินดังกลาว (ถามี) ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนนั้น ตาม
สัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน โดยในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อและผลประโยชน (ถามี) ใหแกผูจอง
ซื้อหนวยลงทุนไดภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี้ยในอัตราไมตํ่ากวารอยละเจ็ดครึ่งตอปนับแตวันที่ครบ
กําหนดเวลานั้น จนถึงวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระเงินจํานวนดังกลาวไดครบถวน
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกสํานักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมภายหลังจากมีการจดทะเบียนกองทุน
รวมแลว ใหดําเนินการใหมีการเลิกกองทุนรวมทันที
22.1.8 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
(1) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเทาที่
สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยใหผูถือหนวยโดยอัตโนมัติ
(2) ชําระคาขายคืนหนวยตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมเงินที่ไดตามขอ (3) ใหผูถือหนวยภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณ
ตามขอ 22.1.1 และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุนเปดนั้น

22.2.2 เมื่อจะมีการเลิกกองทุนรวมเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา บริษัท
จัดการจะดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนดังตอไปนี้
(1) แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบกอนวันเลิกกองทุนกองทุนเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ
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(ก) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนโดยชองทางใดๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได
(ข) แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน
(ค) แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน
(ง) แจงตลาดหลักทรัพยในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนนั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
(2) ดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนทราบเรื่องดังกลาวกอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ เชน
เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวม เปนตน
(3) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย และตั๋ว
สัญญาใชเงินที่มีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุนรวม
20. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน
เมื่อไดดําเนินการตามขอ “การเลิกกองทุนรวม” แลวปรากฏวายังมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยู บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม และจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระบัญชี โดยจะไดดําเนินการใหมีการจําหนายทรัพยสินและ ชําระภาระหนี้สินของกองทุน และแจกจาย
เงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนเฉลี่ยตามจํานวนหนวยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต ประกาศกําหนด
ทั้งนี้ 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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