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ชื่ อกองทุน (ภำษำไทย)

ลักษณะที่สำคัญ
: กองทุนเปิ ด ttb smart port 2 nurturer เพื่อการออม

ชื่ อกองทุน (ภำษำอังกฤษ)

: ttb smart port 2 nurturer Super Savings Fund

ชื่ อย่ อ

: tsp2-nurturer-SSF

ประเภท

: กองทุนรวมผสม
ประเภทกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)

อำยุโครงกำร
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วันที่ได้ รับอนุมัติให้ จัดตั้งและจัดกำรกองทุนรวม

: 5 พฤศจิกายน 2564

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

: 16 พฤศจิกายน 2564
ประเภทและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม

1.

•

ประเภทโครงกำร
ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิ ด)
กองทุนรวมผสม
ประเภทกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF)
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิ ดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)

2.

นโยบำยกำรลงทุน

•
•
•
•

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ttb smart port 2 nurturer (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดย
เฉลี่ยรอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน
กองทุนหลัก เป็ นกองทุนรวมหน่ วยลงทุน (Fund of Funds) ที่ มีนโยบายลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม
(กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรั พย์สินสุ ทธิ ของกองทุน ซึ่ งกองทุนปลายทางดังกล่าวมี นโยบายลงทุ นในตราสารทุน ตราสารหนี้
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ทรัพย์สินทางเลือก และหรื อหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนใน
กองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน โดยกองทุนกาหนดสัดส่ วนการลงทุน
ในตราสารทุนไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน
อย่ า งไรก็ ต าม กองทุ น จะลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น เปิ ด ttb smart port 2 nurturer หรื อ กองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์ (กอง1) หรื อทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REITs) หรื อกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
(infra) ซึ่ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการโดยเฉลี่ยรอบปี บัญชี ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ของกองทุน ยกเว้นกรณี ที่กองทุนปลายทางเป็ นกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน (infra) ลงทุนสู งสุ ดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุน
ในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยูภ่ ายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
สานักงานกาหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และ
กองทุนรวมปลายทางนั้นอาจลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ภายใต้บริ ษทั จัดการเดียวกันเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด
ส่ วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึงหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทั้งในและ/
หรื อต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจ
ของผูจ้ ดั การกองทุน รวมทั้งอาจทาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรื อธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse
Repo) ได้ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) นอกจากนี้ กองทุน
อาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือ
ต่ากว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
(Unrated) และ/หรื อหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่น อย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่าง
ตามที่ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อสานักงาน ก.ล.ต. กาหนดให้ลงทุนได้
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ เปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ น Fund of Funds
หรื อลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรื อหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรื อเปลี่ยนกลับมาเป็ น Feeder Fund ได้ โดยไม่
ทาให้ระดับความเสี่ ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็ นดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยขึ้นกับ
สถานการณ์ตลาด และต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อนึ่ ง บริ ษทั จัดการจะดาเนิ นการแจ้งผู ้
ถือหน่ วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษทั จัดการ
กาหนด ก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
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บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักตามดุลยพินิจของบริ ษทั จัดการ ในกรณี ที่กองทุน
หลักที่ กองทุ นลงทุ น นั้นไม่ เ หมาะสมอี กต่ อไป หรื ออาจสื บ เนื่ องจากการที่ กองทุ นหลัก ที่ กองทุ นลงทุ น มี ก าร
เปลี่ยนแปลงรายละเอี ยดจนอาจส่ งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ เช่น เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็ นต้น
และ/หรื อได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบตั ิหรื อเกิด
เหตุ การณ์ ไ ม่ ปกติ ต่า งๆ เป็ นต้น และ/หรื อในกรณี ที่มีการเปลี่ ย นแปลงอื่ นๆ ที่ กระทบต่อ การลงทุน เช่ น การ
เปลี่ ยนแปลงในเรื่ องกฎระเบี ย บต่า งๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการลงทุน หรื อในกรณี ที่กองทุนไม่ สามารถเข้า ลงทุ นใน
กองทุนหลักได้ หรื อในกรณี ที่บริ ษทั จัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป
อาทิ กรณี ที่ผลตอบแทนของกองทุนหลักดังกล่า วต่ า กว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่ นๆ ที่ มีนโยบายการลงทุน
ใกล้เคียงกันอย่างมีนยั สาคัญหรื อติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน หรื อการลงทุนของกองทุนหลักไม่เป็ นไปตามหนังสื อ
ชี้ชวนหรื อโครงการ หรื อเมื่อกองทุนหลักกระทาความผิดร้ายแรงหรื อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่ งผลต่อ
การดาเนินการของกองทุนในฐานะผูล้ งทุน
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขดั กับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคานึ งถึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
ดัชนีชี้วัด/อ้ำงอิง (Benchmark) :
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนักระหว่าง
1. ผลตอบแทนรวมของดัชนี พนั ธบัตรรัฐบาลหักภาษีแล้ว ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (Group 1 (1 < TTM
<= 3)) (Net Total Return of ThaiBMA Government Bond Index (Group 1 (1 < TTM <= 3))) (ร้อยละ 21)
2. ดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Short-term
Government Bond Index) (ร้อยละ 10.50)
3. ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุน้ กูห้ กั ภาษีแล้ว ที่คิดคานวณจากข้อมูล Mark-to-Market ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือ
ในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Group 1 (1 < TTM <= 3)) (Net Total Return
of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index (BBB up) (Group 1 (1 < TTM <= 3))) (ร้อยละ 3.50)
4. Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Hedged THB (ร้อยละ 45) ในรู ปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับ
ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
5. MSCI World Net Total Return USD Index (ร้อยละ 10) ในรู ปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
6. MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return USD Index (ร้อยละ 10) ในรู ปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
หมายเหตุ :
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการเปรี ยบเทียบตามที่บริ ษทั จัดการเห็นควรและเหมาะสม
ซึ่ งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริ ษทั จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผลู ้ งทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วดั คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วดั ดังกล่าวผ่านการ
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ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ ภายในเวลาที่ผลู ้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสิ นใจลงทุน
ได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณี การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคมบริ ษทั
จัดการลงทุน และ/หรื อ ประกาศ ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการ
ดาเนิ นงานของกองทุนรวม และ/หรื อ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้ วดั ในการใช้เปรี ยบเทียบในกรณี ที่ผูอ้ อกตัวดัชนี ของ
ตัวชี้วดั ไม่ได้จดั ทาหรื อเปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริ ษทั จัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผถู ้ ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ ภายในเวลาที่ผลู ้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลการตัดสิ นใจลงทุนได้
5.

ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนจะได้ จำกเงินลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรู ปกาไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากกาไรส่ วนต่าง
ของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าลงทุน เช่น หากท่านซื้ อหน่วยลงทุนในราคาเสนอขายที่ 10.00 บาทต่อหน่วย และ
ต่อมาราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นเป็ น 10.40 บาทต่อหน่วย แสดงว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้กาไรเป็ นจานวน 0.40
บาทต่อหน่วย ดังนั้นเมื่อกองทุนรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่กาหนดในหนังสื อชี้ชวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนจึงมี
โอกาสรับผลตอบแทนจากมูลค่าหน่ วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น และได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี หากปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
การลงทุน
ทั้งนี้ เพื่อสิ ทธิประโยชน์ทางภาษี ผูล้ งทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมและคู่มือการลงทุน
ให้เข้าใจก่อนลงทุน

ลักษณะที่สำคัญของกองทุน
Q : กองทุนรวมนี้เป็ นกองทุนรวมที่มีกำรกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อมีกำรแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนหรื อไม่
อย่ ำงไร
A : กองทุนรวมนี้เป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนทัว่ ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
Q : กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ ำใด
A : จานวนเงินทุนของโครงการ เท่ากับ 2,500 ล้านบาท
ในช่ วงระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้ งแรกบริ ษทั จัด การอาจเสนอขายหน่ วยลงทุ นเกิ นจานวนเงิ นทุ นของ
โครงการได้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของจานวนเงินทุนของโครงการ ทั้งนี้ หากบริ ษทั จัดการเสนอขายหน่ วยลงทุนเกิน
จานวนเงิ นทุนของโครงการ แต่ไม่เต็มจานวนที่ เพิ่มอี กร้ อยละ 15 ของจานวนเงิ นทุนของโครงการ (greenshoe)
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ดาเนิ นการปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุน และดาเนิ นการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ น
กองทุนรวมก่อนครบกาหนดสิ้ นสุ ดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า
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Q : กองทุนรวมนีเ้ หมำะสมที่จะเป็ นทำงเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใดผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลำเท่ ำใด
A : กองทุนรวมนีเ้ หมำะสมที่จะเป็ นทำงเลือกสำหรับ
▪ ผูล้ งทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่ งอาจจะปรับตัวเพิ่มสู งขึ้น หรื อ
ลดลงต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
▪ ผูล้ งทุนเข้าใจต่อความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลงทุนได้ท้ งั หมด และต้องการโอกาสในการได้รับ
ผลตอบแทนที่ ดี จ ากการน าเงิ น ที่ ไ ด้จ ากการระดมทุ น ไปลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมทั้ง ในและ
ต่างประเทศ
▪ นักลงทุนที่ตอ้ งการลงทุนเพื่อนาไปลดหย่อนภาษีเ งินได้บุคคลธรรมดา เนื่ องจากการลงทุนในหน่วยลงทุนเพื่อ
การออมจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี เมื่อลงทุนแล้วต้องถือหน่ วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั้งแต่วนั ที่
ซื้อหน่วยลงทุน
▪ ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม ในระยะยาว โดยศึกษาเงื่อนไขการลงทุน กองทุนรวมเพื่ อการออม
ให้เข้าใจก่อนการตัดสิ นใจลงทุน
กองทุนนี้ไม่ เหมำะกับ
▪ ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรื อรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ
▪ นักลงทุนที่ไม่สามารถรับความผันผวนของเงินลงทุนและผลตอบแทนทั้งในระยะสั้น และระยะยาวได้
▪ นักลงทุนที่ ไ ม่สามารถลงทุนระยะยาว 10 ปี ได้ เนื่ องจากการถื อหน่ วยลงทุนเพื่อการออมเพื่ อให้ไ ด้รั บสิ ทธิ
ประโยชน์ทางภาษีจะต้องถือหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาที่กฎหมายภาษีอากรกาหนด
ควรลงทุนในระยะเวลำ :
เนื่องจากเป็ นกองทุนรวมเพื่อการออม ผูล้ งทุนต้องถือหน่วยลงทุนไว้ต่อเนื่อง (ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ซ้ื อ
หน่ วยลงทุน) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขที่ ประกาศอธิ บดี กรมสรรพากร และหรื อกฎหมายอื่ น ใดที่
เกี่ยวข้องกาหนดทั้งในปัจจุบนั และที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
Q:
A:

ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่ ำงมีนัยสำคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
- การเปลี่ ยนแปลงของราคาหรื อผลตอบแทนของหลักทรั พ ย์หรื อตราสารที่ กองทุนได้ลงทุน อันเนื่ องมาจาก
เปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม ตลาดเงิน และอัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศ
- การเพิ่มขึ้นหรื อลดลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนทั้งในและต่างประเทศ และ/หรื อราคาผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์หรื อตราสารหนี้ที่กองทุนได้ลงทุน
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นต่างประเทศ เนื่ องจากกองทุนจะลงทุนในหลักทรั พย์ หรื อตราสารที่
ออกเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่ งจะทาให้ผลตอบแทนที่ได้รับมีความไม่แน่ นอนจากการเพิ่มขึ้นหรื อลดลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศ และสกุลเงินบาท
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Q : กองทุ นรวมนี้เ ป็ นกองทุ นรวมที่ มีผ้ ูประกันเงิ นลงทุ นหรื อเป็ นกองทุ นรวมที่ม่ ุ งเน้ นจะคุ้มครองเงิ นต้ นหรื อไม่
อย่ ำงไร
A : กองทุนนี้ไม่มีผปู ้ ระกันเงินทุนและไม่คุม้ ครองเงินต้น
Q : กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลำบัญชีอย่ ำงไร
A : วันที่ส้ิ นสุ ดรอบปี บัญชี คือ วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน
Q : กองทุนรวมต่ ำงประเทศที่กองทุนลงทุนนั้น มีนโยบำยกำรลงทุน ปัจจัยเสี่ ยงที่สำคัญ และผลกำรดำเนินงำนอย่ ำงไร
ต่ อไปนี้
A : รำยละเอียดกองทุนหลัก : กองทุนเปิ ด ttb smart port 2 nurturer
1. กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุนเปิ ด ttb smart port 2 nurturer บริ หารและจัดการโดย บริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน ธนชาต จากัด โดยกองทุนดังกล่าวเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กบั ผูล้ งทุนทัว่ ไป (retail investors)
เป็ นกองทุนที่จดทะเบียนที่ประเทศไทย
ปั จจัยความเสี่ ยงและข้อมูลที่เกี่ยวกับการลงทุนที่สาคัญ ของกองทุนหลักได้ถูกเปิ ดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสื อชี้
ชวนฉบับนี้ แล้ว และผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุนหลักเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ
บริ ษทั จัดการ https://www.thanachartfundeastspring.com
ชื่อกองทุนหลัก
ISIN Code
Bloomberg Code
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม
ประเภทโครงการ
อายุโครงการ
นโยบายการลงทุน
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กองทุนเปิ ด ttb smart port 2 nurturer
THA356010001
TSP2NUT TB
15 มิถุนายน 2564
กองทุนรวมผสม
ไม่กาหนด
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ที่มีนโยบายลงทุนในหน่ วยลงทุน
ของกองทุนรวม (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุน
ขึ้นไป โดยเฉลี่ ยในรอบปี บัญชี ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรั พย์สิน
สุ ทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน
ตราสารหนี้ ทรั พ ย์สิ นทางเลื อก และหรื อหลักทรั พ ย์หรื อทรั พย์สินอื่ นใด
ตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุน
หนึ่ งไม่ เ กิ นร้ อยละ 79 ของมู ลค่ า ทรั พ ย์สิ นสุ ทธิ ของกองทุน โดยกองทุน
ก าหนดสั ด ส่ ว นการลงทุ น ในตราสารทุ น ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 40 ของมู ล ค่ า
ทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน
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บริ ษั ท จั ด การจะมอบหมายให้ Amundi Asset Management เป็ นผู ้ รั บ
ดาเนิ นการงานด้านการจัดการลงทุนของกองทุน (outsource fund manager)
รวมถึงมีสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และเงื่อนไขการเปลี่ยนผูร้ ับมอบหมาย
งานด้านการจัดการลงทุนเป็ นไปตามที่ระบุใ นโครงการจัดการกองทุนและ
สัญญาแต่งตั้งผูร้ ั บมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน ซึ่ ง Amundi Asset
Management เป็ นบริ ษทั จัดการกองทุนที่จดั ตั้งในประเทศฝรั่งเศส และได้รับ
ใบอนุ ญาตเพื่อประกอบธุ รกิ จจัดการลงทุนภายใต้การกากับดู แลของ The
Autorite des Marches Financiers ( AMF) ซึ่ ง เ ป็ น ส ม า ชิ ก ส า มั ญ ข อ ง
International Organizations of Securities Commission (IOSCO)
การลงทุนของกองทุนในกองทุนปลายทางอาจอยู่ในหลากหลายสกุลเงินอาทิ
เช่น สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ สกุลเงินยุโร โดยกองทุนอาจเข้าทาสัญญาซื้ อ
ขายล่ วงหน้า (Derivatives) โดยมี วตั ถุ ประสงค์เ พื่ อป้ องกันความเสี่ ย งใน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน

ดัชนีช้ ีวดั
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นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซึ่งอยูภ่ ายใต้
การจัด การของบริ ษัท จัด การ ในสั ด ส่ ว นไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 100 ของมู ล ค่ า
ทรั พย์สินสุ ทธิ ของกองทุน โดยการลงทุนในหน่ วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่
ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข
ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถ
ลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) และกองทุนปลายทาง
ไม่ ส ามารถลงทุ น ต่ อ ในกองทุ น อื่ น ภายใต้ บลจ. เดี ย วกั น อี ก ( cascade
investment)
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนักระหว่าง
1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลหักภาษีแล้ว ของสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ ไทย (Group 1 (1 < TTM <= 3)) (Net Total Return of
ThaiBMA Government Bond Index (Group 1 (1 < TTM <= 3))) (ร้อยละ
21)
2. ดัชนี พนั ธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (Total
Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index) (ร้ อ ย ล ะ
10.50)
3. ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุน้ กูห้ กั ภาษีแล้ว ที่คิดคานวณจากข้อมูล Markto-Market ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (Group 1 (1 < TTM <= 3)) (Net Total
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Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index (BBB up) (Group 1 (1
< TTM <= 3))) (ร้อยละ 3.50)
4. Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Hedged THB (ร้ อยละ
45) ในรู ปสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่า
ค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
5. MSCI World Net Total Return USD Index (ร้ อ ยละ 10) ในรู ป สกุ ล เงิ น
ดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ
วันที่คานวณผลตอบแทน
6. MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return USD Index (ร้ อ ยละ 10) ใน
รู ปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุล
เงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน
บริ ษทั จัดการกองทุน
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม
ผูส้ อบบัญชี
2.

ไม่มี
ทุกวันทาการ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
บริ ษทั พีวี ออดิท จากัด

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สาคัญของกองทุนเปิ ด ttb smart port 2 nurturer (กองทุนหลัก)
ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management
Fee)1
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expensers)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด
(Total Fee)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(Front-end Fee)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(Back-end Fee)

ข้อมูลกองทุนเปิ ด ttb smart port 2 nurturer เพื่อการออม

อัตราร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.2840 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน
ไม่เกินร้อยละ 3.7450 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.50%
ไม่เกินร้อยละ 1.50%

เรี ยกเก็บจริ ง
0.9095%
ตามที่จ่ายจริ ง
แต่ไม่เกิน 1.2840%
ตามที่จ่ายจริ ง
แต่ไม่เกิน 3.7450%
ยกเว้น
- ถือหน่วยลงทุน < 1 ปี
เรี ยกเก็บ 1.00%
- ถือหน่วยลงทุน > 1 ปี
ไม่เรี ยกเก็บ
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หมายเหตุ : กรณี ที่กองทุนเปิ ด ttb smart port 2 nurturer เพื่อการออม (กองทุนต้นทาง) ลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน
รวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริ ษทั จัดการจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมการจัดการซ้ าซ้อนกับกองทุน
ปลายทาง
1
ค่าธรรมเนี ยมผูร้ ับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนรวมอยู่ในค่าธรรมเนี ยมการจัดการแล้ว (อัตราไม่เกิน 0.5350%
ต่อปี ของ NAV ปัจจุบนั เรี ยกเก็บ 0.1926% ต่อปี ของ NAV)
Q : ผลกระทบทำงลบที่มำกที่สุดจำกกำรลงทุนในสั ญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำที่มิได้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดควำมเสี่ ยงหรื อตรำ
สำรที่มีลักษณะของสั ญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำแฝงต่ อเงินลงทุนของกองทุนรวมเป็ นอย่ ำงไร
A : การลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึงสัญญาซื้อขายล่วงที่มิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ ยง โดยผลลบมากที่สุดของการลงทุนใน
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าดังกล่าวต่อเงินลงทุน คือ ทาให้ผลตอบแทนของกองทุนต่ากว่าผลตอบแทนที่ควรจะได้รับ
เมื่อเปรี ยบเทียบกับกรณี ที่กองทุนไม่ได้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงดังกล่าว
ข้ อกำหนดในกำรซื้อขำยและโอนหน่ วยลงทุน
Q : กองทุนรวมนีม้ ีวิธีกำรขำยและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่ ำงไร
A : ต้องลงทุนขั้นต่า 1 บาท และคานวณเป็ นหน่วยลงทุนโดยใช้จานวนเงินลงทุนหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้ น
วันทาการขายหน่วยลงทุน
สำหรับกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนครั้งแรก (IPO) :
มูลค่ ำขั้นต่ำของกำรสั่ งซื้อครั้งแรก :
มูลค่ ำขั้นต่ำของกำรสั่ งซื้อครั้งถัดไป :

1 บาท
1 บาท

ตัวอย่าง
1. กรณี บริ ษทั จัดการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนสาหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
ผูล้ งทุนซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุน 1,000 บาท โดยราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรกเท่ากับ 10 บาทต่อหน่วย
ลงทุน ดังนั้น กรณี ที่ลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก 1,000 บาท ผูล้ งทุนจะได้รับหน่วยลงทุนจานวน 100 หน่วย
2.

กรณี บริ ษทั จัดการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนสาหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เช่น เรี ยก
เก็บค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน ร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุนใช้เพื่อคานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุน 1,000 บาท โดยราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรกเท่ากับ 10.0535 บาทต่อ
หน่วยลงทุน ดังนั้นกรณี ที่ลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก 1,000 บาท ผูล้ งทุนจะได้รับหน่วยลงทุนจานวน 99.4678
หน่วย

3.

สามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ได้ระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤศจิกายน 2564

ข้อมูลกองทุนเปิ ด ttb smart port 2 nurturer เพื่อการออม
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ในวันสั่งซื้อวันสุ ดท้าย บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะไม่รับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค หรื อดราฟต์ และไม่
รับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคาร หรื อ ช่องทางใดๆ ที่ทาให้บริ ษทั จัดการไม่สามารถสรุ ปยอดค่าซื้อหน่วย
ลงทุนและมีหลักฐานจากธนาคารผูร้ ับเงินให้สามารถตรวจสอบได้วา่ เป็ นรายการซื้อที่ได้รับชาระเงินสมบูรณ์ถูกต้อง
ภายในสิ้ นวันทาการสุ ดท้ายของการเสนอขายครั้งแรก เว้นแต่บริ ษทั จัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนครั้งแรก :
บริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรกให้แก่ประชาชน
ทัว่ ไปในราคาขายหน่วยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกที่ระบุไว้ในหนังสื อชี้ชวน ทั้งนี้ หากมีผจู ้ องซื้ อ
หน่วยลงทุนครบ ตามจานวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก บริ ษทั จัดการสามารถจะ
ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยปิ ดประกาศที่สานักงานของบริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืน
หน่วยลงทุน
1.

วิธีการขอรับหนังสื อชี้ชวน คาสั่งซื้อหน่วยลงทุน คู่มือการลงทุน และคาขอใช้บริ การกองทุนรวม
ผูส้ นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ สามารถติดต่อขอรับหนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน คาสั่งซื้อหน่วย
ลงทุน คู่มือการลงทุน และคาขอใช้บริ การกองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม)
และสามารถทาการสั่งซื้ อหน่วยลงทุนได้ในวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ซึ่ งจะได้ระบุไว้ในหนังสื อ
ชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสาคัญที่ผลู ้ งทุนควรทราบที่มีไว้ ณ บริ ษทั จัดการและที่ทาการของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับ
ซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั จัดการ
กรณี ที่ผูส้ นใจลงทุนในหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออมเป็ นครั้งแรก บริ ษทั จัดการจะแจกจ่ายคู่มือการลงทุนซึ่ งผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่ตอ้ งศึกษาและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในคู่มือการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการออมอย่างเคร่ งครัด เพื่อให้ได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนอย่างถูกต้อง

2.

วิธีการเปิ ดบัญชีกองทุน
ผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนที่ยงั ไม่มีบญั ชีกองทุนกับบริ ษทั จัดการ จะต้องดาเนิ นการเปิ ดบัญชีกองทุน พร้อมกับการสั่งซื้ อ
หน่วยลงทุนในครั้งแรกกับบริ ษทั จัดการก่อน โดยผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คาขอใช้
บริ การกองทุนรวม” (เฉพาะผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน
และจะต้อ งลงลายมื อ ชื่ อ ในค าขอใช้ บ ริ ก ารกองทุ น รวม และลงนามรั บ รองส าเนาถู ก ต้อ งในเอกสารส าคัญ
ประกอบการขอใช้บริ การ หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับหรื อกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต โดยบริ ษทั จัดการ
ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะพิจารณาใช้เป็ นหลักฐานในการซื้อขายหน่วยลงทุน หรื อเป็ นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อการทา
ธุรกรรมของผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการ และ/หรื อ เพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่
แสดงมติเมื่อตรวจนับมติสาหรับการขอมติใดๆ จากผูถ้ ือหน่วยลงทุน

3.

วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุน
3.1

บริ ษทั จัดการ
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ผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนต้องสั่งซื้ อเป็ นจานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่าในการสั่งซื้ อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู ้
สั่งซื้ อจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆใน “คาสั่งซื้ อหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชาระ
เงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนเต็มตามจานวนที่บริ ษทั จัดการ โดยผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนที่มีบญั ชีกองทุนสามารถส่ งคา
สั่งซื้ อหน่ วยลงทุน พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อเอกสารแสดงตนอื่ นของทางราชการ หรื อ
เอกสารสาคัญแสดงถึงการทานิติกรรมในนามของนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี ) หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั จัดการ
ยอมรับหรื อกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต ที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ให้บริ ษทั จัดการทางโทรสารได้ โดย
หลังจากที่บริ ษทั จัดการได้รับคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งจานวนจากผูส้ ังซื้ อ
หน่ วยลงทุนแล้ว บริ ษทั จัดการจะส่ งมอบสาเนาคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุ นให้แ ก่ ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุ นไว้เ ป็ น
หลักฐาน ยกเว้นในกรณี ที่ผสู ้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนส่ งคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร
3.2

ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน
ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนต้องสั่งซื้ อเป็ นจานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่าในการสั่งซื้ อหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) โดย
ผูส้ ั่งซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆใน “คาสั่งซื้อหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชาระ
เงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนเต็มตามจานวนที่ผสู ้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืน โดยผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชี
กองทุนสามารถส่ งคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อเอกสารแสดงตนอื่นของ
ทางราชการ หรื อเอกสารสาคัญแสดงถึงการทานิ ติกรรมในนามของนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี ) หรื อเอกสารอื่น
ใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับหรื อกาหนดเพิ่มเติมในอนาคตที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ให้ผสู ้ นับสนุนการขาย
หรื อรับซื้ อคืนทางโทรสารได้ โดยหลังจากที่ผสู ้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่า
ซื้ อหน่วยลงทุนทั้งจานวนจากผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนแล้ว ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะส่ ง
มอบสาเนาคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนให้แก่ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นในกรณี ที่ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วย
ลงทุนส่ งคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร

3.3

ไปรษณี ย ์
(1)

ผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบญั ชีกองทุน สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณี ยไ์ ด้ โดยระบุเป็ นจานวน
เงินที่ตอ้ งการสั่งซื้ อแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่าในการสั่งซื้ อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ใน “คาสั่งซื้ อหน่วยลงทุน” หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับหรื อกาหนด
เพิ่มเติมในอนาคต ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชาระเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งจานวนให้
บริ ษทั จัดการ

(2)

ผูส้ ั่ งซื้ อ หน่ วยลงทุ นจะต้องส่ งค าสั่ งซื้ อ หน่ วยลงทุ น (เฉพาะส่ วนต้นฉบับส าหรั บการนาส่ ง ทาง
ไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ โดย ผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนเก็บสาเนาฉบับสาหรับผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้
เป็ นหลักฐาน) ดราฟต์ หรื อหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตร
ข้าราชการหรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรื อเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ ที่ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง และผูส้ ั่งซื้ อประเภทนิ ติบุคคลจะต้องแนบเอกสารสาคัญแสดงถึงการทานิ ติกรรมใน
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นามของนิ ติบุคคลนั้น เช่น หนังสื อรับรอง หนังสื อมอบอานาจกระทาการ และหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ของนิ ติบุคคลนั้น หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับหรื อกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต ให้บริ ษทั
จัดการทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ

4.

3.6

Internet
ผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนที่มีบญั ชีกองทุน สามารถขอใช้บริ การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ภายใต้รายละเอียด หลักเกณฑ์
เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริ การ วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ต ที่บริ ษทั จัดการกาหนด โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บนเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ

3.7

หักบัญชี
ผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุ มตั ิจากธนาคารในการใช้บริ การคาสั่งหักบัญชีเงินฝาก สามารถสั่งซื้ อหน่ วย
ลงทุ น โดยวิ ธี หั ก บัญ ชี เ งิ น ฝากได้ โดยธนาคารที่ ใ ห้ บ ริ ก ารตามที่ บ ริ ษัท จัด การก าหนด โดยสามารถดู
รายละเอียดได้ทางอินเทอร์เน็ต บนเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ

การรับชาระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
4.1

บริ ษทั จัดการ
ผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด คาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรื อดราฟต์ ที่
สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที่ทาการของบริ ษทั จัดการ ภายในวันเดียวกับวันที่ สั่งซื้ อ
เท่านั้น รายละเอียดดังนี้
วิธีการชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน เงินสด คาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรื อดราฟต์ สั่งจ่าย
“บัญชีจองซื้อหน่ วยลงทุนของบลจ.ธนชำต” บัญชีกระแสรายวัน
ธ.ทหารไทยธนชาต
ราชดาริ
011-1-08829-0
“บัญชีซื้อหน่ วยลงทุน โดย บลจ.ธนชำต” บัญชีกระแสรายวัน
ธ.กรุ งเทพ
เพลินจิต
205-3-03201-3
ธ.กรุ งศรี อยุธยา
เพลินจิตทาวเวอร์
285-0-01087-9
ธ.กสิ กรไทย
ถนนหลังสวน
082-1-08292-7
ธ.ไทยพาณิ ชย์
สานักรัชโยธิน
111-3-03734-0
ธ.ออมสิ น
ราชประสงค์
000-0-0004393-5
โดยใช้ชุดชาระเงิน Pay-in-slip เพื่อนาเข้าบัญชีของธนาคารดังกล่าว หรื อวิธีการอื่นใดตามที่บริ ษทั จัดการ
อนุญาต
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปรั บปรุ งเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี ที่รับชาระค่าซื้ อคืนหน่ วยลงทุ น
ดังกล่าว โดยบริ ษทั จัดการจะแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์บริ ษทั จัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษทั
จัดการกาหนด ก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
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ในการชาระเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุน หากมิใช่กรณี ที่ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนอื่น
ภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการ เพื่อซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนต้องชาระด้วยเงิน
จนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี้ กบั บริ ษทั จัดการไม่ได้ และผูส้ งั่ ซื้อที่ได้ทาการสัง่ ซื้อหน่วยลงทุนและได้ชาระเงิน
ค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเต็มตามจานวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุน
ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริ ษทั จัดการเป็ นกรณี พิเศษ
ทั้งนี้ ในการชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วย คาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรื อดราฟต์ คาสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ ต่อเมื่อบริ ษทั จัดการได้เรี ยกเก็บเงินตามคาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรื อดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื้ อ
หนวยลงทุนเต็มตามจานวนแล้ว และในกรณี ที่การชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยคาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค
หรื อดราฟต์ ถูกปฎิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุน บริ ษทั จัดการของสงวนสิ ทธิ ที่ จะ
ระงับการขายหน่วยลงทุนแก่ผสู ้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนนั้น และจะดาเนินการส่ งเช็ค หรื อดราฟต์ นั้นคืนแก่ผสู ้ ั่งซื้ อ
หน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
4.2

ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน
ผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด คาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรื อดราฟต์ ที่
สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี เดียวกันกับที่ทาการของผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรั บซื้ อคืนที่ รับคา
สั่งซื้อหน่วยลงทุน รายละเอียดดังนี้
วิธีการชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน เงินสด คาสัง่ หักบัญชีธนาคาร เช็ค หรื อดราฟต์ สัง่ จ่าย
“บัญชีจองซื้อหน่ วยลงทุนของบลจ.ธนชำต” บัญชีกระแสรายวัน
ธ.ทหารไทยธนชาต
ราชดาริ
011-1-08829-0
“บัญชีซื้อหน่ วยลงทุน โดย บลจ.ธนชำต” บัญชีกระแสรายวัน
ธ.กรุ งเทพ
เพลินจิต
205-3-03201-3
ธ.กรุ งศรี อยุธยา
เพลินจิตทาวเวอร์
285-0-01087-9
ธ.กสิ กรไทย
ถนนหลังสวน
082-1-08292-7
ธ.ไทยพาณิ ชย์
สานักรัชโยธิน
111-3-03734-0
ธ.ออมสิ น
ราชประสงค์
000-0-0004393-5
โดยใช้ชุดชาระเงิน Pay-in-slip เพื่อนาเข้าบัญชีของธนาคารดังกล่าว หรื อวิธีการอื่นใดตามที่บริ ษทั จัดการ
อนุญาต
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปรั บปรุ งเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี ที่รับชาระค่าซื้ อคืนหน่ วยลงทุ น
ดังกล่าว โดยบริ ษทั จัดการจะแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์บริ ษทั จัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษทั
จัดการกาหนด ก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
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ในการชาระเงิ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุน หากมิใช่กรณี ที่ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนอื่น
ภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการ เพื่อซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนต้องชาระด้วยเงิน
จนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี้ กบั บริ ษทั จัดการไม่ได้ และผูส้ ั่งซื้อที่ได้ทาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชาระเงิน
ค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเต็มตามจานวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุน
ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริ ษทั จัดการเป็ นกรณี พิเศษ
ทั้งนี้ ในการชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วย คาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรื อดราฟต์ คาสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ ต่อเมื่อบริ ษทั จัดการได้เรี ยกเก็บเงินตามคาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรื อดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื้ อ
หนวยลงทุนเต็มตามจานวนแล้ว และในกรณี ที่การชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยคาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค
หรื อดราฟต์ ถูกปฎิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุน บริ ษทั จัดการของสงวนสิ ทธิ ที่จะ
ระงับการขายหน่วยลงทุนแก่ผสู ้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนนั้น และจะดาเนินการส่ งเช็ค หรื อดราฟต์ นั้นคืนแก่ผสู ้ ั่งซื้ อ
หน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
4.3

ไปรษณี ย ์
ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถชาระเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ น คาสั่งโอนเงิน หรื อดราฟต์ที่สามารถเรี ยกเก็บ
เงินได้ในเขตหักบัญชีกรุ งเทพมหานคร โดยสั่งจ่ายบัญชีอื่นใดที่บริ ษทั จัดการกาหนดให้เป็ นบัญชีที่รับชาระ
ค่าซื้อหน่วยลงทุน

4.4

Internet
ผูส้ งั่ ซื้อหน่วยลงทุนผ่านสื่ ออินเทอร์เน็ตที่เว็บไซด์ของบริ ษทั จัดการ สามารถชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดย
ใช้บริ การชาระเงินของธนาคารทางอินเทอร์ เน็ต หรื อคาสั่งหักบัญชี ธนาคาร ของธนาคารที่บริ ษทั จัด การ
กาหนด โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ของบริ ษทั จัดการ

4.5

หักบัญชี
ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนที่ได้รับอนุ มตั ิจากธนาคารให้ใช้บริ การคาสั่งหักบัญชี เงินฝาก สามารถขาระเงินค่าซื้ อ
หน่วยลงทุนที่บริ ษทั จัดการ ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรื อผ่านสื่ ออินเทอร์ เน็ต โดยวิธี
สั่งหักบัญชีเงินฝากได้ โดยธนาคารตามที่บริ ษทั จัดการกาหนด โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของ
บริ ษทั จัดการ

4.8

ช่องทางอื่นใดที่บริ ษทั จัดการ และ/หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนจะกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต
บริ ษทั จัดการอาจรับคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีอื่นใด รวมถึงเพิ่มเติมช่องทางการรับชาระเงินค่าซื้ อหน่ วย
ลงทุนด้วยวิธีอื่นใดเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการเพิ่มเติมวิธีการ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะแจ้งถึงวิธีการ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นๆ ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะประกาศให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สานักงานของบริ ษทั จัดการ สถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุ น
การขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
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ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะไม่รับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใด โดยบุคคลที่บริ ษทั
จัดการมี วตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนให้น้ ัน รวมถึ งแต่ไม่จากัดเพียง พลเมื อง
สหรัฐอเมริ กา ผูท้ ี่มีถิ่นฐานในสหรัฐอเมริ การบุคคลซึ่ งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สิน
ของบุคคลดังกล่าว และบริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนซึ่ งจัดให้มีข้ ึนและดาเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กา และ/หรื อ
บุคคลใดๆ ที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการปฏิบตั ิการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่ งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่ งประเทศสหรัฐอเมริ กาเพื่อความร่ ว มมือในการปรับปรุ งการปฏิบตั ิตามการภาษีอากรระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2560
เงื่อนไขการรับชาระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
กรณี ผสู ้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนประสงค์จะชาระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค หรื อดราฟต์ เช็ค หรื อดราฟต์ ดังกล่าวต้อง
สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ทั้งนี้ เว้นแต่บริ ษทั จัดการจะกาหนดหรื อนุญาตเป็ นอย่างอื่น
5.

การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริ ษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผสู ้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุน ตามที่สั่งซื้ อและได้ชาระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จานวนแล้ว ยกเว้นในกรณี ที่การสั่งซื้ อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่วย
ลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริ ษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผสู ้ ั่งซื้ อ โดยใช้
หลักการ “สั่งซื้ อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนและได้ชาระค่าซื้ อหน่วยลงทุนเต็มตามจานวน
แล้ว ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีการสั่งซื้ อหน่วยลงทุนเต็มตามจานวนที่เสนอขายครั้งแรกก่อนสิ้ นสุ ดระยะเวลาการเสนอขาย
ครั้งแรก บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปิ ดการเสนอขายก่อนครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริ ษทั จัดการจะ
ดาเนินการปิ ดประกาศแจ้งให้ผสู ้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนทราบที่บริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน
ในกรณี ที่มีการสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนพร้ อมกันและมี หน่ วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตาม
สัดส่ วนจานวนหน่ วยลงทุนที่ สามารถจัดสรรได้ให้แก่ ผูส้ ั่งซื้ อ ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการสงวนสิ ทธิ ที่จะจัดสรรหรื อ ไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่ วนหรื อทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
ทั้งนี้ สิ ทธิ ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่ วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซื้ อหน่ วยลงทุน
ของผูส้ ั่งซื้ อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่ งหนังสื อรับรองสิ ทธิ ใน
หน่ วยลงทุน พร้ อมใบยืนยัน/ใบเสร็ จรั บเงิ น/ใบกากับภาษี (ถ้ามี ) ให้แก่ ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนโดยทางไปรษณี ย ์
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

6.

การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
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บริ ษทั จัดการจะคืนเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนส่ วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่ วนหรื อทั้งหมด ในกรณี ที่ปรากฏเหตุ
กรณี การสั่งซื้ อหน่วยลงทุนมีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริ ษทั จัดการจะคืนเงิ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุนโดยไม่มีดอกเบี้ ย เป็ นเช็คขีดคร่ อมสั่งจ่ายเฉพาะผูส้ ั่งซื้ อทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบียนให้แก่ ผูส้ ั่งซื้ อ ตามที่อยู่ที่ระบุในคาขอใช้บริ การกองทุนรวม ภายใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั้งแรก
7.

เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
(1)

กรณี ที่บริ ษทั ยุติโครงการเนื่องจากหลังสิ้ นสุ ดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้วปรากฏว่า
(1.1) โครงการไม่สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผลู ้ งทุนได้ถึง 35 ราย หรื อ
(1.2) ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการประสงค์จะยุติโครงการ เนื่ องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผลู ้ งทุนได้ถึง 35 ราย
แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดต่ากว่า 50,000,000 บาท เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน

(2)

ระหว่างระยะเวลาก่อนปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะยกเลิกการจัดตั้ง
และจัดการกองทุนรวม และยุติการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อนสิ้ นสุ ดระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนดังกล่าว เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน

บริ ษทั จัดการจะยุติการจาหน่ายหน่วยลงทุนและจะคืนเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนเป็ นเช็คขีดคร่ อม ตามที่ผลู ้ งทุนซื้ อระบุ
ไว้ในคาขอใช้บริ การกองทุนรวม ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันสิ้ นสุ ดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก
หากบริ ษทั จัดการไม่สามารถคืนเงิ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุนและผลประโยชน์ที่เกิ ดขึ้นภายในกาหนดดังกล่าวได้อนั
เนื่ องมาจากความผิดพลาดของบริ ษทั จัดการ บริ ษทั จัดการจะชาระดอกเบี้ ยในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปี
นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่ ครบกาหนดระยะเวลา 1 เดื อนให้แก่ ผูล้ งทุนด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผันหรื อสั่งการเป็ นอย่างอื่น
8.

เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
ในการสั่งซื้ อหน่ วยลงทุน ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอี ยดต่างๆ ใน “คาขอเปิ ดบัญชี กองทุนรวม”
(เฉพาะผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมที่จดั ตั้งและจัดการโดยบริ ษทั จัดการเป็ นครั้งแรก) หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั
จัดการยอมรับหรื อกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน โดยผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนจะต้อ งลง
ลายมือชื่ อในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับหรื อกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต
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โดยบริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะพิจารณาใช้เป็ นหลักฐานในการซื้ อและ/ หรื อขายคืนหน่ วยลงทุน หรื อเป็ น
หลักฐานในการแสดงตนเพื่ อการทาธุ ร กรรมของผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นกับบริ ษัทจัด การ และ/ หรื อเพื่ อใช้ในการ
ตรวจสอบลายมือชื่ อของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ที่แสดงมติเมื่อตรวจนับมติสาหรับการขอมติใดๆ จากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับหรื อกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต
(1) กรณี บุคคลธรรมดา
(ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง หรื อ
(ข) สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง หรื อ
(2) กรณี นิติบุคคล
(ก) สาเนาหนังสื อรับรองกระทรวงพาณิ ชย์ ซึ่งกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามรับรองความถูกต้อง
(ข) สาเนาหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อบังคับของบริ ษทั ซึ่งกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามรับรองความถูกต้อง
(ค) บัตรตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม
(ง) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
(จ) หนังสื อมอบอานาจกระทาการ สาหรับกรณี ที่มีการมอบอานาจให้ผอู ้ ื่นกระทาการแทนพร้อมสาเนาบัตร
ประชาชนของ ผูม้ อบอานาจและผูร้ ับมอบอานาจ อนึ่งหากหนังสื อมอบอานาจกระทาการเป็ นฉบับสาเนา
จะต้องลงนามรับรองโดยผูม้ อบอานาจด้วย
(ฉ) ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20
(ช) บัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ บอจ.5 หรื อ บมจ.006 แล้วแต่กรณี
(ซ) บัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ ผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชี กองทุนสามารถส่ งคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนทางโทรสาร พร้อมสาเนาเอกสาร
แสดงตนที่รับรองสาเนาถูกต้อง หรื อเอกสารสาคัญแสดงถึงการทานิ ติกรรมของนิ ติบุคคล (แล้วแต่กรณี ) หรื อ
เอกสารอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับหรื อกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต ให้บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุ นการขาย
หรื อรับซื้อคืนทางโทรสารด้วย
สำหรับกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนภำยหลังกำรเสนอขำยครั้งแรก (หลังIPO) :
1. บริ ษทั จัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ดังนี้
ทุกวันทาการ ระหว่างเวลาเริ่ มทาการถึง 15:30 น. เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้นไป
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลี่ยนแปลง หรื อเพิ่มเติมการเสนอขายหน่วยลงทุนได้ โดยบริ ษทั จัดการจะ
ติ ดประกาศรายละเอี ยดดังกล่าวให้ผูล้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่ อนวันเปลี่ ยนแปลง ที่ เว็บไซต์ของ
บริ ษทั จัดการ
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2.

บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะไม่รับชาระเงิ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเช็ค หรื อดราฟต์ และไม่รับชาระเงินค่าซื้ อ
หน่ วยลงทุนผ่านธนาคาร หรื อ ช่ องทางใดๆ ที่ ทาให้บริ ษทั จัดการไม่สามารถสรุ ปยอดค่าซื้ อหน่ วยลงทุนและมี
หลักฐานจากธนาคารผูร้ ับเงินให้สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็ นรายการซื้ อที่ได้รับชาระเงินสมบูรณ์ถูกต้อง ภายในสิ้ น
วันทาการขายหน่วยลงทุน เว้นแต่บริ ษทั จัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น

3.

การคานวณมูลค่าหน่วยลงทุน
3.1 กรณี บริ ษทั จัดการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนสาหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการ
เสนอขายครั้งแรก
ผูล้ งทุนขั้นต่า 1,000 บาท และคานวณเป็ นหน่วยลงทุนโดยใช้จานวนเงินลงทุนหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน
ณ สิ้ นวันทาการขายหน่ วยลงทุน เช่น ผูล้ งทุนซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุน 1,000 บาท โดยราคาขายหน่ วย
ลงทุ น ณ สิ้ นวันทาการขายหน่ วยลงทุ นเท่ ากับ 10.1000 บาทต่ อหน่ วย ดังนั้น กรณี ที่ลงทุน 1,000 บาท
ผูล้ งทุนจะได้รับหน่วยลงทุนจานวน 99.0099 หน่วย
5.2

กรณี บริ ษทั จัดการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนสาหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการ
เสนอขายครั้งแรก
กรณี บริ ษทั จัดการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน ร้อยละ 0.5350 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ตัวอย่าง ผูล้ งทุนซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุน 1,000 บาท โดยราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้ นวันทาการขายหน่วย
ลงทุนเท่ากับ 10.1540 บาทต่อหน่วยลงทุน ดังนั้น กรณี ที่ลงทุน 1,000 บาท ผูล้ งทุนจะได้รับหน่วย
ลงทุนจานวน 98.4834 หน่วย

รำยละเอียดกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครั้งแรก :
บริ ษทั จัดการจะจัดให้มีหนังสื อชี้ชวน หนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลโครงการ และคู่มือการลงทุน ไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่ ง
ของบริ ษทั จัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่ งของผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน โดยผูท้ ี่สนใจ
ลงทุนสามารถขอรับหนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปหรื อหนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลโครงการ คู่มือการลงทุน คาสั่งซื้ อหน่วย
ลงทุน และคาขอเปิ ดบัญชี กองทุนรวมได้ที่ที่ทาการทุกแห่ งของบริ ษทั จัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่ งของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทาการ และสามารถส่ งคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
ในระหว่างวันและเวลาทาการขายหน่วยลงทุน
กรณี ที่ผสู ้ นใจลงทุนในหน่วยลงทุนเพื่อการออมเป็ นครั้งแรก บริ ษทั จัดการจะแจกจ่ายคู่มือการลงทุนซึ่ งผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนของกองทุนมี หน้าที่ ตอ้ งศึ กษาและปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขที่ กาหนดไว้ในคู่มือการลงทุนเกี่ ยวกับการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการออมอย่างเคร่ งครัด เพื่อให้ได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนอย่างถูกต้อง
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ทุกวันทาการระหว่างเวลาเริ่ มทาการถึง
15:30 น.
ข้อมูลกองทุนเปิ ด ttb smart port 2 nurturer เพื่อการออม

หน้า 18 / 57

ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลี่ยนแปลง หรื อเพิ่มเติมการเสนอขายหน่วยลงทุนได้ โดยบริ ษทั จัดการจะ
ติ ดประกาศรายละเอี ยดดังกล่าวให้ผูล้ งทุนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่ อนวันเปลี่ ยนแปลง ที่ เว็บไซต์ของ
บริ ษทั จัดการ โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และสามารถทาการซื้ อหน่วยลงทุนได้ตาม
วิธีการต่อไปนี้
1.

วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านบริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1)

ผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้ อหน่วยลงทุนโดยระบุเป็ นจานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่าในการ
สั่งซื้อ (ถ้ามี) โดยต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คาสั่งซื้อหน่วยลงทุน” และ “คาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
รวม” (เฉพาะผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดที่จดั ตั้งและจัดการโดยบริ ษทั จัดการเป็ นครั้งแรก) หรื อ
เอกสารอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับหรื อกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน
พร้อมชาระเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งจานวนให้บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืน
หน่วยลงทุน และสามารถส่ งคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในวันและเวลาทาการขายหน่วยลงทุนที่
บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรื อทางโทรสารของบริ ษทั จัดการ
หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนสาหรับผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบญั ชีกองทุน หรื อ
โดยวิธีการอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับ
ทั้งนี้ ผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนจะต้องลงลายมือชื่อในใบคาขอใช้บริ การกองทุนรวม และ/หรื อแบบฟอร์ ม
หรื อเอกสารอื่ น ใดที่ บริ ษัทจัด การกาหนด โดยบริ ษัทจัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จะพิ จารณาใช้เ ป็ น
หลักฐานในการซื้ อ และ/หรื อขายคื นหน่ วยลงทุน หรื อเป็ นหลักฐานในการแสดงตนเพื่ อการท า
ธุรกรรมของผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการ และ/หรื อเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนที่แสดงมติเมื่อตรวจนับมติสาหรับการขอมติใดๆ จากผูถ้ ือหน่วยลงทุน

(2)

ในการสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนสาหรั บผูส้ ั่งซื้ อ หน่ วยลงทุ นที่ ย งั ไม่ มีบ ัญชี กองทุ น ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุ น
ประเภทบุ ค คลธรรมดา จะต้อ งแสดงบัต รประจ าตัว ประชาชน บัต รข้า ราชการ บัต รพนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ หรื อเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับหรื อ
กาหนดเพิ่มเติ มในอนาคต และผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนประเภทนิ ติบุคคล จะต้องแสดงเอกสารสาคัญ
แสดงถึงการทานิ ติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เช่น หนังสื อรับรอง หนังสื อมอบอานาจกระทาการ
และ/หรื อหนังสื อบริ คณห์สนธิของนิติบุคคลนั้นหรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับหรื อกาหนด
เพิ่มเติมในอนาคต ต่อบริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผสู ้ ั่งซื้ อ
หน่ วยลงทุนที่มีบญ
ั ชี กองทุน สามารถส่ งคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนทางโทรสารหรื อโดยวิธีการอื่นใดที่
บริ ษทั จัดการยอมรับ

(3)

ผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนสามารถชาระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนเป็ น เงินสด คาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรื อ
ดราฟต์ หรื อวิธีการอื่นใดที่บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนยอมรับ
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ทั้งนี้ การชาระเงินด้วยเช็คหรื อดราฟต์ตอ้ งสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที่ทาการ
ของบริ ษทั จัดการหรื อสถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนที่รับคาสั่งซื้อ
หน่วยลงทุน เว้นแต่บริ ษทั จัดการจะกาหนดหรื ออนุญาตเป็ นอย่างอื่น
วิธีการชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน เงินสด คาสัง่ หักบัญชีธนาคาร เช็ค หรื อดราฟต์ สัง่ จ่าย
“บัญชีจองซื้อหน่ วยลงทุนของบลจ.ธนชำต” บัญชีกระแสรายวัน
ธ.ทหารไทยธนชาต
ราชดาริ
011-1-08829-0
“บัญชีซื้อหน่ วยลงทุน โดย บลจ.ธนชำต” บัญชีกระแสรายวัน
ธ.กรุ งเทพ
เพลินจิต
205-3-03201-3
ธ.กรุ งศรี อยุธยา
เพลินจิตทาวเวอร์
285-0-01087-9
ธ.กสิ กรไทย
ถนนหลังสวน
082-1-08292-7
ธ.ไทยพาณิ ชย์
สานักรัชโยธิน
111-3-03734-0
ธ.ออมสิ น
ราชประสงค์
000-0-0004393-5
โดยใช้ชุดชาระเงิน Pay-in-slip เพื่อนาเข้าบัญชีของธนาคารดังกล่าว หรื อวิธีการอื่นใดตามที่บริ ษทั
จัดการอนุญาต
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปรั บปรุ งเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี ที่รับชาระค่าซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนดังกล่าว โดยบริ ษทั จัดการจะแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์บริ ษทั จัดการ หรื อช่องทาง
อื่นใดที่บริ ษทั จัดการกาหนด ก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ในกรณี ที่เช็คหรื อดราฟต์ดงั กล่าวไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ในวันทาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่วา่ ด้วย
เหตุใด บริ ษทั จัดการจะถือว่าผูส้ ั่งซื้อทาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการขายหน่วยลงทุนที่สามารถ
เรี ยกเก็บเงินได้ในราคาหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้ นวันทาการขายหน่วยลงทุนวันนั้น
(4)

ในการสั่งซื้ อหน่ วยลงทุ นผ่านผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรั บซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นที่ เ ป็ นธนาคาร หาก
ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนยังไม่มีบญ
ั ชี เงิ นฝากกับธนาคาร ผูส้ ั่งซื้ อจะต้องขอเปิ ดบัญชี เงิ นฝากกับธนาคาร
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะโอนเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน เข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าว

(5)

หลังจากที่บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนได้รับคาสั่งซื้ อหน่วยลงทุน
พร้อมทั้งเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งจานวนจากผูส้ ั่งซื้ อแล้ว บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อ
รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจะส่ งมอบสาเนาคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนให้ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน
ยกเว้นในกรณี ที่ผสู ้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนส่ งคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร

(6)

บริ ษทั จัดการจะดาเนิ นการขายหน่ วยลงทุนให้ผสู ้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนที่ส่งคาสั่งซื้ อหน่วยลงทุนที่ บริ ษทั
จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามจานวนทั้งหมดที่มีคาสั่งซื้ อหน่วยลงทุน
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ด้วยราคาขายหน่ วยลงทุน ในวันและเวลาทาการขายหน่ วยลงทุน และเพิ่มจานวนหน่ วยลงทุนที่ ขาย
หน่วยลงทุน ภายในวันทาการถัดจากวันที่เสร็ จสิ้ นการคานวณดังกล่าว โดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่
คานวณได้ ณ สิ้ นวันทาการขายหน่ วยลงทุน ซึ่ งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้เมื่อสิ้ นวันทาการ
ขายหน่ วยลงทุนวันนั้นเป็ นเกณฑ์ในการคานวณบวกด้วยค่าธรรมเนี ยมในการขายหน่ วยลงทุ นตาม
อัตราที่กาหนดไว้ (ถ้ามี) และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นราคาที่รับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์
2.

วิธีการขายหน่วยลงทุนทางไปรษณี ย ์
(1)

ผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนที่มีบญั ชีกองทุน สามารถสั่งซื้ อหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางไปรษณี ยไ์ ด้ โดย
ระบุเป็ นจานวนเงินที่ตอ้ งการสั่งซื้ อไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่าในการสั่งซื้ อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และต้อง
กรอกรายละเอี ยดต่างๆ ใน “คาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุน” หรื อเอกสารอื่ นใดที่ บริ ษทั จัดการยอมรั บหรื อ
กาหนดเพิ่มเติมในอนาคตให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจานวน
ให้บริ ษทั จัดการ

(2)

ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถชาระเงิ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ น คาสั่งโอนเงิน คาสั่งหักบัญชี ธนาคาร
หรื อดราฟต์หรื อวิธีการอื่ นใดที่ บริ ษัทจัด การยอมรั บ ทั้งนี้ การช าระเงิ นด้วยเช็ คหรื อดราฟต์ต้อง
สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีกรุ งเทพมหานคร เว้นแต่บริ ษทั จัดการจะกาหนดหรื ออนุญาต
เป็ นอย่างอื่น โดยสั่งจ่ายบัญชีอื่นใดที่บริ ษทั จัดการกาหนดให้เป็ นบัญชีที่รับชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน

(3)

ผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนจะต้องส่ งคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุน (เฉพาะส่ วนต้นฉบับสาหรับการ
นาส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ โดยผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนเก็บสาเนาฉบับสาหรับผูส้ ั่งซื้ อหน่ วย
ลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน) ดราฟต์ หรื อหลักฐานการโอนเงิ น หรื อหลักฐานการชาระเงิ นค่าซื้ อหน่ วย
ลงทุน หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับหรื อกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต ให้บริ ษทั จัดการทาง
ไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ

(4)

บริ ษทั จัดการจะดาเนิ นการขายหน่ วยลงทุนให้ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนที่ ส่งคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนทาง
ไปรษณี ย ์ ตามจานวนทั้งหมดที่ มีคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยราคาขายหน่ วยลงทุน ในวันทาการขาย
หน่ วยลงทุนถัด จากวันที่ บริ ษทั จัด การได้รับคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุ นดังกล่า วทางไปรษณี ย ์ และเพิ่ ม
จานวนหน่วยลงทุนที่ขายหน่วยลงทุน ภายในวันทาการถัดจากวันที่เสร็ จสิ้ นการคานวณดังกล่าว โดย
ใช้ราคาขายหน่ วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้ นวันทาการขายหน่ วยลงทุน ซึ่ งจะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุ นที่
คานวณได้เมื่อสิ้ นวันทาการขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็ นเกณฑ์ในการคานวณบวกด้วยค่าธรรมเนี ยมใน
การขายหน่วยลงทุนตามอัตราที่กาหนดไว้ (ถ้ามี) และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นราคาที่รับรอง
โดยผูด้ ูแลผลประโยชน์เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริ ษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น ตามที่บริ ษทั จัดการจะ
ประกาศกาหนดต่อไป
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3.

4.

วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
3.1

วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine)
เมื่อบริ ษทั จัดการจะเปิ ดให้ใช้บริ การดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ขั้นตอนวิธีการใช้บริ การและกาหนดเวลาในการใช้บริ การให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบและปฏิบตั ิตาม
โดยบริ ษทั จัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สานักงานของบริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับ
ซื้ อคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนเริ่ มให้บริ การ และ/หรื อประกาศทางเว็บไซต์ของ
บริ ษทั จัดการ

3.2

วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet)
ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านสื่ ออินเทอร์ เน็ตที่เว็บไซด์ของบริ ษทั จัดการ สามารถชาระเงินค่าซื้ อหน่ วย
ลงทุน โดยใช้บริ การชาระเงินของธนาคารทางอินเทอร์เน็ต หรื อคาสั่งหักบัญชีธนาคาร ของธนาคารที่
บริ ษทั จัดการกาหนด โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ของบริ ษทั จัดการ

3.3

วิธีการขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ (Tele-bank)
เมื่อบริ ษทั จัดการจะเปิ ดให้ใช้บริ การดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ขั้นตอนวิธีการใช้บริ การและกาหนดเวลาในการใช้บริ การให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบและปฏิบตั ิตาม
โดยบริ ษทั จัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สานักงานของบริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนเริ่ มให้บริ การ

วิธีการขายหน่วยลงทุนเป็ นประจา โดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝาก (Saving Plan)
ผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนที่มีบญั ชีกองทุน สามารถขอรับคาสั่งซื้ อหน่วยลงทุนเป็ นประจา และหนังสื อขอให้หักบัญชี
เงิ นฝาก หรื อแบบฟอร์ มอื่ นใดตามแบบที่ ธนาคาร และ/หรื อ บริ ษทั จัดการ กาหนด ได้ที่ที่ทาการทุกแห่ งของ
บริ ษทั จัดการและ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่ งของผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ทุกวันในเวลาทา
การ และสามารถขอใช้บริ การสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นประจาโดยวิธีหักเงิ นจากบัญชี เงิ นฝาก (Saving Plan) ได้
ภายใต้เงื่อนไขที่ บริ ษทั จัดการและธนาคารผูใ้ ห้บริ การกาหนด ดังนี้
4.1

ผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดและกรอก “คาสั่งซื้ อหน่วยลงทุนเป็ นประจา” และ ”หนังสื อ
ขอให้หกั บัญชีเงินฝาก” หรื อแบบฟอร์ มอื่นใดตามแบบที่ธนาคาร และ/หรื อ บริ ษทั จัดการกาหนด เพื่อเป็ น
การยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อชาระค่าซื้ อหน่วยลงทุนเป็ นประจา (เฉพาะผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุน
เป็ นประจาที่ยงั ไม่ได้ขอใช้บริ การหักบัญชีเงินฝากเพื่อชาระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนกับ บริ ษทั จัดการ และ
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ธนาคารผูใ้ ห้บริ การ) ให้ครบถ้วนถูกต้อง และยืน่ ให้ บริ ษทั จัดการ หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืน
หน่วยลงทุน พร้อมสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่ประสงค์ให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากนั้น
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะให้บริ การดังกล่าวแก่ผูล้ งทุนที่ “หนังสื อขอให้หักบัญชี เงิ นฝาก”
หรื อแบบฟอร์ มอื่นใดตามแบบที่ธนาคารกาหนด ได้รับการอนุมตั ิจากธนาคารแล้วเท่านั้น
4.2

ผูส้ ั่งซื้ อจะต้องระบุชื่อกองทุนที่ตอ้ งการสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นประจา จานวนเงินที่ตอ้ งการสั่งซื้ อในแต่
ละครั้ง ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,000 บาท กาหนดเวลาในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็ นประจา และข้อมูล
อื่นๆ ใน “คาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นประจา” โดยผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนจะได้รับหน่ วยลงทุนในราคาขาย
หน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้ นวันทาการขายหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ บวกด้วยค่าธรรมเนี ยม
ในการขายหน่วยลงทุนตามอัตราที่กาหนดไว้ (ถ้ามี)

4.3

บริ ษทั จัดการจะไม่ดาเนิ นการหักเงินจากบัญชี เงินฝาก ในกรณี ที่ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนที่ใช้วิธีหักเงิ นจาก
บัญชีเงินฝาก โดยการชาระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนเป็ นเช็คหรื อดราฟต์ที่ไม่สามารถนาฝากเพื่อเรี ยกเก็บเงิน
ได้ในวันที่มีการหักบัญชีเงินฝาก และทาให้บญั ชีเงินฝากของผูส้ ั่งซื้ อดังกล่าวไม่มีเงินเพียงพอที่จะชาระ
ค่าซื้อหน่วยลงทุนในงวดการซื้ อหน่วยลงทุนงวดใด ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการ จะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู ้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้ใน “คาสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็ นประจา” เท่านั้น และหากเงินใน
บัญชีเงินฝากไม่มีหรื อมีแต่ไม่เพียงพอในการชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุน และ/หรื อ ค่าธรรมเนี ยม และ/หรื อ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในงวดการซื้ อหน่ วยลงทุนงวดใด บริ ษทั จัดการ จะไม่ดาเนิ นการหักเงิ นใน
บัญชีเพื่อซื้ อหน่วยลงทุนในงวดนั้นๆ แต่จะทาการหักบัญชีเงินฝากในงวดถัดไป และจะไม่หักย้อนหลัง
สาหรับงวดที่บญั ชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอ ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการ มีสิทธิระงับการทารายการซื้ อหน่วยลงทุน
ในงวดการซื้ อหน่ วยลงทุนงวดนั้น โดยไม่จาเป็ นต้องบอกกล่าวให้ผูข้ อใช้บริ การทราบแต่อย่างใด และ
หากเงินในบัญชี เงินฝากไม่มีหรื อมีแต่ไม่เพียงพอในการดาเนิ นการดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 2 งวดการซื้ อ
หน่ วยลงทุนติ ดต่อกัน บริ ษทั จัดการมีสิทธิ ยกเลิ กการให้บริ การตามคาขอนี้ ได้ทนั ที โดยไม่จาเป็ นต้อง
บอกกล่าวให้ผขู ้ อใช้บริ การทราบล่วงหน้า

4.4

หากผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นประจาโดยวิธีหักเงินจากบัญชี เงินฝากต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝาก ผู ้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องยกเลิกการใช้ “คาสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็ นประจา” ฉบับเดิม และกรอกรายละเอียด
ใน “คาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นประจา” ฉบับใหม่ หรื อเอกสารอื่นใดที่ บริ ษทั จัดการกาหนดให้ครบถ้วน
ถูกต้องและยื่นให้ บริ ษทั จัดการ หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
30 วันก่อนมีการหักบัญชี ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะให้บริ การการสั่งซื้ อหน่วยลงทุนวิธีน้ ี แก่ผู ้
ลงทุนที่ “หนังสื อขอให้หักบัญชี เงิ นฝาก” หรื อแบบฟอร์ มอื่ นใดตามแบบที่ ธนาคารกาหนด ได้รับการ
อนุมตั ิจากธนาคารแล้วเท่านั้น
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4.5

คาสั่งซื้ อหน่วยลงทุนเป็ นประจาโดยวิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝากจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษทั จัดการได้รับเงิน
ค่าซื้ อหน่ วยลงทุนและได้ทารายการขายหน่ วยลงทุน และ บริ ษทั จัดการ หรื อนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
จัดสรรหน่วยลงทุนได้ โดยผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถเพิกถอนการสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนหรื อขอคืน
เงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนหาก บริ ษทั จัดการ ได้หักบัญชี เงินฝากของผูซ้ ้ื อหน่ วยลงทุนแล้ว เว้นแต่จะได้รับ
อนุมตั ิจากบริ ษทั จัดการ เป็ นกรณี พิเศษ
ทั้งนี้ สิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนของผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่ อนายทะเบียนหน่ วยลงทุนได้ทาการ
บันทึกรายการสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนของผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนและจัดสรรหน่ วย
ลงทุนแล้ว และบริ ษทั จัดการ หรื อนายทะเบียนจะจัดส่ งหนังสื อรับรองสิ ทธิ ในหน่วยลงทุนให้แก่ผสู ้ ั่งซื้ อ
หน่วยลงทุนทางไปรษณี ย ์ เพื่อเป็ นการยืนยันจานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันถัด
จากวันสิ้ นเดือนของเดือนมิถุนายน และธันวาคม
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการและหรื อนายทะเบี ยนขอสงวนสิ ทธิ ที่จะเปลี่ ยนรู ปแบบของหลักฐานแสดงสิ ทธิ ใน
หน่วยลงทุนจากหนังสื อรับรองสิ ทธิ ในหน่วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิ ทธิ ในหน่วยลงทุน(Fund Book)
หรื อรู ปแบบอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรื อเห็นชอบให้ดาเนิ นการได้ ตามรายละเอียด
ในหัวข้อ “การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่วยลงทุน”

4.6

ในกรณี ที่ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนประสงค์จะบอกเลิ กการใช้บริ การสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นประจา ผูส้ ั่งซื้ อ
หน่วยลงทุนหรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องบอกกล่าวเป็ นหนังสื อยกเลิกหรื อแบบฟอร์ มอื่นใดตามที่ บริ ษทั
จัดการ กาหนดให้บริ ษทั จัดการ หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยการเลิกใช้
บริ การดังกล่าวจะมีผลภายใน 30 วัน ภายหลังจาก บริ ษทั จัดการ หรื อ ผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุนได้รับหนังสื อยกเลิ กหรื อแบบฟอร์ มอื่ นใดตามที่ บริ ษทั จัดการกาหนดอย่างถู กต้องและ
ครบถ้วนเรี ยบร้อยแล้ว

4.7

บริ ษทั จัดการถื อว่าผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนที่ ตกลงใช้บริ การสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นประจาโดยวิธีหักเงิ นจาก
บัญชีเงินฝาก ยอมรับเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดไว้ใน “คาสั่งซื้ อหน่วยลงทุนเป็ นประจา” และ/หรื อที่มี
การเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
ผูล้ งทุนสามารถเลือกให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้ อหน่ วยลงทุน ได้ทุกเดือน ทุก 3 เดือน (มีนาคม มิถุนายน
กันยายน และธันวาคม) หรื อทุก 6 เดือน (มิถุนายน และธันวาคม) ในวันทาการใดก็ได้ หรื อตามวันเวลา
ซื้ อ-ขายที่ กาหนดในหนังสื อชี้ ชวน ทั้งนี้ ในกรณี ที่วนั ดังกล่าววันใดตรงกับวันหยุด บริ ษทั จัดการจะ
ดาเนิ นการหักบัญชี เงิ นฝากของผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนในวันทาการถัดไปโดยระบุใน “ใบคาสั่งซื้ อหน่ วย
ลงทุนเป็ นประจา”
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ทั้งนี้ หากบริ ษทั จัดการจะมีการเปลี่ยนแปลง หรื อปรับปรุ ง เพิ่มเติม รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อขาย
หน่ วยลงทุนเป็ นประจาโดยวิธีหักเงิ นจากบัญชี เงิ นฝาก (Saving Plan) เช่ น การเปลี่ ยนแปลง และหรื อ
เพิ่มเติมวัน เวลา ซื้ อขาย เป็ นต้น เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน หรื อเพื่อประโยชน์ หรื อลด
ความเสี่ ยงแก่กองทุนโดยรวม บริ ษทั จัดการ จะปิ ดประกาศรายละเอียดการให้บริ การดังกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง และ/หรื อประกาศทาง website ของบริ ษทั จัดการ และ/หรื อที่ทาการ
ทุกแห่งของบริ ษทั จัดการ และ/หรื อ ณ สถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
5.

ช่องทางอื่นใดที่บริ ษทั จัดการ และ/หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนจะกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต
บริ ษทั จัดการอาจรับคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีอื่นใด รวมถึงเพิ่มเติมช่องทางการรับชาระเงินค่าซื้ อหน่ วย
ลงทุนด้วยวิธีอื่นใดเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการเพิ่มเติมวิธีการ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะแจ้งถึงวิธีการ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นๆ ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะประกาศให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สานักงานของบริ ษทั จัดการ สถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุ น
การขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะไม่รับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใด โดยบุคคลที่บริ ษทั
จัดการมี วตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนให้น้ ัน รวมถึ งแต่ไม่จากัดเพียง พลเมื อง
สหรัฐอเมริ กา ผูท้ ี่มีถิ่นฐานในสหรัฐอเมริ การบุคคลซึ่ งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สิน
ของบุคคลดังกล่าว และบริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนซึ่ งจัดให้มีข้ ึนและดาเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กา และ/หรื อ
บุคคลใดๆ ที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการปฏิบตั ิการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่ งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่ งประเทศสหรัฐอเมริ กาเพื่อความร่ วมมือในการปรับปรุ งการปฏิบตั ิตามการภาษีอากรระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2560

6.

เงื่อนไขอื่นๆ ในการขายหน่วยลงทุน
(1)

กรณี ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนประสงค์จะชาระเงิ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเช็คหรื อดราฟต์ ทั้งนี้ เช็คหรื อ
ดราฟต์ดงั กล่าวต้องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ภายในวันที่สั่งซื้ อ ทั้งนี้ เว้นแต่บริ ษทั จัดการจะกาหนด
หรื ออนุญาตเป็ นอย่างอื่น

(2)

สั่งซื้ อหน่ วยลงทุ นต้องชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุ นทั้งจานวนด้วยเงิ น หรื อด้วยวิธีการอื่ นใดที่ บริ ษ ัท
จัดการยอมรับ ในกรณี ที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของ
บริ ษทั จัดการเพื่อซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ บริ ษทั จัดการอาจดาเนิ นการให้มีการหักกลบกันก็ได้
ทั้งนี้ ผูส้ ั่งซื้ อที่ได้ทาการสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนและได้ชาระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนทั้งจานวนแล้ว จะเพิก
ถอนการสั่งซื้ อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริ ษทั
จัดการเป็ นกรณี พิเศษ
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(3)

หลังจากที่บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน
คาสั่งซื้ อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษทั จัดการได้เรี ยกเก็บเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนตามคาสั่งหัก
บัญชีธนาคาร เช็คหรื อดราฟต์ ได้รับเงินโอน หรื อได้รับเงินจากการนาฝากเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการเข้าบัญชีซ้ือหน่วยลงทุนหรื อบัญชีเงินฝากของ
กองทุนนี้ อนั เกิดจากการหักกลบของบริ ษทั จัดการ หรื อโดยวิธีการอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับและ
ได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจานวนแล้ว

(4)

ในกรณี ที่การชาระเงินด้วยคาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรื อดราฟต์ดงั กล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจาก
ธนาคารของผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนแก่ผสู ้ ั่งซื้อ
หน่ วยลงทุนนั้น และจะดาเนิ นการนาส่ งเช็คหรื อดราฟต์น้ นั คืนแก่ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุน ภายในวันทา
การถัดจากวันที่ได้รับเช็คหรื อดราฟต์น้ นั คืนจากธนาคารผูเ้ รี ยกเก็บ

(5)

บริ ษทั จัดการจะดาเนิ นการขายหน่ วยลงทุ นให้ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุ นที่ ส่งคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุ นผ่าน
ช่องทางที่บริ ษทั จัดการกาหนด ตามจานวนทั้งหมดที่มีคาสั่งซื้ อหน่วยลงทุนด้วยราคาขายหน่วยลงทุน
ในวันและเวลาทาการขายหน่วยลงทุน และเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนที่ขายหน่วยลงทุน ภายในวันทาการ
ถัดจากวันที่เสร็ จสิ้ นการคานวณดังกล่าว โดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้ นวันทาการขาย
หน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้เมื่อสิ้ นวันทาการขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็ นเกณฑ์
ในการคานวณบวกด้วยค่าธรรมเนี ยมในการขายหน่วยลงทุนตามอัตราที่กาหนดไว้ (ถ้ามี) และราคาขาย
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นราคาที่รับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์

(6)

บริ ษทั จัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนแก่ผสู ้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนตามที่สั่งซื้ อหรื อสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
และได้ชาระเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งจานวนแล้ว ยกเว้นในกรณี ที่การสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนหรื อ การ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนนั้นมีผลให้จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุนที่ จด
ทะเบียนไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งบริ ษทั จัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่ วนจานวน
หน่ วยลงทุนที่ สามารถจัดสรรได้แก่ ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุน และบริ ษทั จัดการจะคืนเงิ นค่าซื้ อหน่ ว ย
ลงทุนส่ วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ย เป็ นเช็คขีดคร่ อมสั่งจ่ายเฉพาะผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุน
หรื อโดยนาเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนที่ธนาคารตามเลขที่บญั ชีที่ผสู ้ ั่งซื้ อได้แจ้ง
ไว้กบั บริ ษทั จัดการหรื อโดยให้ผสู ้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็ นผูม้ อบให้ ภายใน 5
วันทาการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันทาการขายหน่วยลงทุนนั้น

(7)

การเพิ่มจานวนหน่ วยลงทุนที่ ขายได้แล้วในทะเบี ยนผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะดาเนิ นการ
ภายในวันทาการถัดจากวันที่เสร็ จสิ้ นการคานวณดังกล่าว และสิ ทธิ ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะเกิดขึ้น
หลังจากที่นายทะเบียนหน่ วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซื้ อหน่วยลงทุน ของผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนใน
ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่ งหนังสื อรับรอง
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สิ ทธิ ในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษี (ถ้ามี) แก่ผสู ้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนโดย
ทางไปรษณี ยห์ รื อให้ผสู ้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็ นผูม้ อบให้ภายใน 5 วันทาการ
นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันทาการขายหน่ วยลงทุนนั้น เว้นแต่บริ ษทั จัดการจะกาหนดหรื ออนุ ญาตเป็ น
อย่างอื่น
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการและหรื อนายทะเบียนขอสงวนสิ ทธิ ที่จะเปลี่ยนรู ปแบบของหลักฐานแสดงสิ ทธิ ใน
หน่วยลงทุนจากหนังสื อรับรองสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชี แสดงสิ ทธิ ในหน่วยลงทุน (Fund
Book) หรื อรู ปแบบอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรื อเห็นชอบให้ดาเนิ นการได้ ตาม
รายละเอียดในหัวข้อ “การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุน”
(8)

บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะหยุดรั บคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุ นชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง ตามที่
บริ ษทั จัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3
วันทาการก่อนการใช้สิทธิ ปิดรับคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุน โดยจะประกาศหยุดรับคาสั่งซื้ อหน่วยลงทุน
ชัว่ คราว และ/หรื อประกาศทางเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ และ/หรื อที่ทาการทุกแห่ งของบริ ษทั จัดการ
และ/หรื อ ณ สถานที่ ติ ด ต่ อ ของผู ้ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น โดยค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก

(9)

การลงทุนในหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออม ผูล้ งทุนต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในคู่มือการ
ลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาการใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีที่กรมสรรพากรและ/หรื อหน่ วยงานของทางการประกาศกาหนด จึงเป็ นผูม้ ีสิทธิ
ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีโดยนาเงินค่ าซื้ อหน่ วยลงทุนไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ และผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนชนิ ดเพื่อการออม จะต้องคานึ งถึงเงื่อนไขสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากร
กาหนด โดยหากผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมก่อนเงื่อนไขดังกล่าว
จะต้องเสี ยสิ ทธิ ประโยชน์ทางด้า นภาษีและจะต้องชาระคืนเงิ นภาษีที่ได้รับลดหย่อนและเงิ นเพิ่ม
ให้แก่กรมสรรพากร
อย่างไรก็ดี เมื่อสิ้ นสุ ดระยะเวลาที่กรมสรรพากรและ/หรื อหน่ วยงานของทางการให้สิทธิ ประโยชน์
ทางภาษีแก่ผลู ้ งทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมแล้ว บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปิ ดการเสนอขาย
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวร โดยจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ให้ผลู ้ งทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบโดยพลัน

(10) บริ ษทั จัดการอาจพิจารณาปฏิเสธคาสั่งซื้ อหน่วยลงทุนของผูล้ งทุน หากการสั่งซื้ อดังกล่าวจะมีผลให้ผู ้
ลงทุนรายนั้นถือหน่ วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน หรื อในกรณี ที่คา
สั่งซื้ อหน่ วยลงทุนใดมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรื อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวมและ
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กรณี ตามหัวข้อการไม่ขายหรื อไม่รับซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้ อหรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
และตามหัวข้อ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
(11) กรณี ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนส่ งคาสั่งซื้ อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และ
หรื อไม่ชดั เจน หรื อกรณี อื่นใดที่บริ ษทั จัดการเห็นสมควร ให้ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนยืนยันข้อมูล และ
บริ ษทั จัดการไม่สามารถให้ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนแก้ไขหรื อยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริ ษทั
จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะไม่ดาเนิ นการขายหน่ วยลงทุนดังกล่าว ให้ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุน เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากบริ ษทั จัดการเป็ นกรณี พิเศษ
(12) กรณี ผู ้สั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ส่ ง ค าสั่ ง ซื้ อ และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากบริ ษัท จัด การได้
ดาเนิ นการตามคาสั่งซื้ อทางโทรสารของผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนแล้ว บริ ษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริ ษทั จัดการดาเนิ นการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสาร
ทั้งนี้ ผูส้ ั่งซื้ อที่ได้ทาการสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนและได้ชาระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนทั้งจานวนแล้ว จะเพิก
ถอนการสั่งซื้ อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริ ษทั
จัดการเป็ นกรณี พิเศษ
(13) บริ ษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุ ง เพิ่มเติมวิธีการชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้แก่ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทน โดยบริ ษทั จัดการจะแจ้งสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และติ ด
ประกาศรายละเอี ย ดการให้บริ การดัง กล่ า วให้ผู ้ลงทุ นทราบล่ ว งหน้า ไม่ น้ อยกว่า 7 วัน ก่ อ นวัน
เปลี่ยนแปลง และ/หรื อประกาศทาง website ของบริ ษทั จัดการ และ/หรื อที่ทาการทุกแห่ งของบริ ษทั
จัดการ และ/หรื อ ณ สถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน โดยคานึ งถึง
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
(14) บริ ษ ัท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการหยุ ด รั บ ค าสั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ห ลัก ทรั พ ย์ห รื อ
ทรัพย์สินที่กองทุนต้องการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเพียงพอต่อการลงทุนทั้งนี้ ตอ้ ง
ไม่ขดั กับประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
(15) บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธไม่รับ หรื อไม่ดาเนินการตามคาสั่งซื้ อหน่วยลงทุนของผูส้ ั่งซื้ อ
หรื อสั่งสับเปลี่ยน ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั่งซื้อก่อนการดาเนินการ
(16) บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธไม่รับ หรื อไม่ดาเนินการตามคาสั่งซื้ อหน่วยลงทุนของผูส้ ั่งซื้ อ
หรื อสั่งสับเปลี่ยนของบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลใดที่ ทาให้บริ ษทั จัดการและหรื อกองทุนภายใต้การ
จัดการมี ความเสี่ ยงทางกฎหมาย ความเสี่ ยงด้านภาษี หรื อความเสี่ ยงอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับกฎหมาย
Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรื อกฎหมายอื่ นทั้งในและต่างประเทศที่ มี
ลักษณะเดียวกัน
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บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ในการปรั บปรุ งหรื อเพิ่ ม วันและเวลาทาการการสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนหรื อ การ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริ ษทั
จัดการจะแจ้งสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
7 วัน โดยจะติดประกาศทางเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ และ/หรื อที่ทาการทุกแห่งของบริ ษทั จัดการ และ/หรื อ
ณ สถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนเป็ นหลัก
7.

เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
ในการสั่งซื้ อหน่ วยลงทุน ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คาขอเปิ ดบัญชี กองทุน
รวม” (เฉพาะผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมที่จดั ตั้งและจัดการโดยบริ ษทั จัดการเป็ นครั้งแรก) หรื อเอกสาร
อื่ นใดที่ บริ ษทั จัดการยอมรั บหรื อกาหนดเพิ่มเติ มในอนาคต ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน โดยผูส้ ั่งซื้ อ
หน่วยลงทุนจะต้องลงลายมือชื่อในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับหรื อ
กาหนดเพิ่มเติมในอนาคต โดยบริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะพิจารณาใช้เป็ นหลักฐานในการซื้ อและ/ หรื อ
ขายคืนหน่ วยลงทุน หรื อเป็ นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อการทาธุ รกรรมของผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนกับบริ ษทั
จัดการ และ/ หรื อเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ที่แสดงมติเมื่อตรวจนับมติสาหรับ
การขอมติใดๆ จากผูถ้ ือหน่ วยลงทุน พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั จัดการ
ยอมรับหรื อกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต
(1)

กรณี บุคคลธรรมดา
(ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง หรื อ
(ข) สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง หรื อ

(2)

กรณี นิติบุคคล
(ก) สาเนาหนังสื อรับรองกระทรวงพาณิ ชย์ ซึ่งกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามรับรองความถูกต้อง
(ข) สาเนาหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อบังคับของบริ ษทั ซึ่ งกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามรับรองความ
ถูกต้อง
(ค) บัตรตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม
(ง) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิ ติบุคคล พร้อมลงนามรับรองความ
ถูกต้อง
(จ) หนังสื อมอบอานาจกระทาการ สาหรับกรณี ที่มีการมอบอานาจให้ผอู ้ ื่นกระทาการแทนพร้อม
สาเนาบัตรประชาชนของ ผูม้ อบอานาจและผูร้ ั บมอบอานาจ อนึ่ งหากหนังสื อมอบอานาจ
กระทาการเป็ นฉบับสาเนา จะต้องลงนามรับรองโดย ผูม้ อบอานาจด้วย
(ฉ) ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ ภ.พ.20
(ช) บัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ บอจ.5 หรื อ บมจ.006 แล้วแต่กรณี
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(ซ)

บัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ผูส้ ั่งซื้ อหน่ วยลงทุนที่ มีบญ
ั ชี กองทุนสามารถส่ งคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนทางโทรสาร พร้ อมสาเนา
เอกสารแสดงตนที่ รั บรองสาเนาถู กต้อง หรื อเอกสารส าคัญแสดงถึ งการทานิ ติกรรมของนิ ติ บุค คล
(แล้วแต่กรณี ) หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั จัดการยอมรับหรื อกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต ให้บริ ษทั จัดการ
หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนทางโทรสารด้วย
กำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
บริ ษทั จัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ดังนี้
ทุกวันทาการ ระหว่างเวลาเริ่ มทาการถึง 15:30 น. เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้นไป
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลี่ยนแปลง หรื อเพิ่มเติ มการเสนอขายหน่ วยลงทุนได้ โดยบริ ษทั จัดการจะติ ด
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวให้ผลู ้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
โดยบริ ษทั จัดการจะดาเนิ นการชาระเงินให้ผู ้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศ
ของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศ
(ผูส้ นใจลงทุนสามารถติ ดต่อสอบถามรายละเอี ยดเพิ่ มเติ มได้ที่ บริ ษทั หลักทรั พย์จัดการกองทุ น ธนชาต จากัด โทรศัพท์
0-2126-8399 และผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามรายชื่อและการติดต่อด้านล่าง)
(รายละเอียดตาม ส่ วนข้อมูลโครงการข้อ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน)
สถำนที่ติดต่ อซื้อ-ขำยหน่ วยลงทุน :
ทั้งนี้ ผูส้ นใจสามารถติดต่อด้วยตนเอง โทรสาร ไปรษณี ย ์ หรื อทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่
•
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ที่อยู่ ห้อง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5801
•
E-mail : mailus@thanachartfundeastspring.com Website :https://www.thanachartfundeastspring.com
•
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-292-4352
•
หรื อผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ บลจ.ธนชาตแต่งตั้ง
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วิธีการชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน เงินสด คาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรื อดราฟต์ สั่งจ่าย
“บัญชีจองซื้อหน่ วยลงทุนของบลจ.ธนชำต” บัญชีกระแสรายวัน
ธ.ทหารไทยธนชาต
ราชดาริ
011-1-08829-0
“บัญชีซื้อหน่ วยลงทุน โดย บลจ.ธนชำต” บัญชีกระแสรายวัน
ธ.กรุ งเทพ
เพลินจิต
205-3-03201-3
ธ.กรุ งศรี อยุธยา
เพลินจิตทาวเวอร์
285-0-01087-9
ธ.กสิ กรไทย
ถนนหลังสวน
082-1-08292-7
ธ.ไทยพาณิ ชย์
สานักรัชโยธิน
111-3-03734-0
ธ.ออมสิ น
ราชประสงค์
000-0-0004393-5
โดยใช้ชุดชาระเงิน Pay-in-slip เพื่อนาเข้าบัญชีของธนาคารดังกล่าว หรื อวิธีการอื่นใดตามที่บริ ษทั จัดการอนุญาต
Q : กรณีใดที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมสงวนสิ ทธิไม่ ขำยหน่ วยลงทุน
A : บริ ษทั จัดการกองทุนรวมสงวนสิ ทธิไม่ขายหน่วยลงทุนดังนี้
•
บริ ษทั จัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์กบั
1) พลเมื อ งสหรั ฐ อเมริ ก า หรื อ ผู ้มี ถิ่ น ฐานอยู่ ใ นประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (ซึ่ งรวมถึ ง ดิ น แดนของประเทศ
สหรั ฐ อเมริ กาหรื อที่ ป ระเทศสหรั ฐ อเมริ ก าครอบครอง) รวมถึ ง ผู ้ที่ มี ห นั ง สื อ เดิ น ทางของประเทศ
สหรัฐอเมริ กาหรื อผูถ้ ือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริ กา
2) นิ ติบุคคล รวมถึงบริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วน เป็ นต้น ซึ่ งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา
รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา
4) ผูล้ งทุนซึ่ งติดต่อหรื อรับข้อมูล หรื อส่ งคาสั่งเกี่ยวกับหน่ วยลงทุนของบริ ษทั จัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงิน
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทั้งนี้ รวมถึงผูล้ งทุนที่ใช้ตวั แทนหรื อผูจ้ ดั การที่ต้ งั อยู่
ในประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1 - 4
บริ ษทั จัดการจึงขอสงวนสิ ทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสั่งซื้ อ การจัดสรร และ/หรื อการโอนหน่วยลงทุน ไม่
ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม สาหรับผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้างต้น
•
ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั่งซื้ อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรื อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวม หรื อทา
ให้เกิดความเสี่ ยงทางกฎหมาย หรื อความเสี่ ยงด้านภาษี หรื อความเสี่ ยงต่อชื่ อเสี ยงของบริ ษทั จัดการหรื อกองทุน
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะไม่ดาเนิ นการตามคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั่งซื้อก่อนการ
ดาเนินการ
•
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิ เสธไม่รั บ หรื อไม่ ดาเนิ นการตามคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุ นของผูส้ ั่ งซื้ อ หรื อสั่ ง
สับเปลี่ยนที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั่งซื้อก่อนการดาเนินการ
•
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ท ธิ ที่จะปฏิ เสธไม่รั บ หรื อไม่ดาเนิ นการตามคาสั่งซื้ อหน่ วยลงทุ นของผูส้ ั่ งซื้ อ หรื อสั่ ง
สับเปลี่ยนของบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลใดที่ทาให้บริ ษทั จัดการและหรื อกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ ยงทาง
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กฎหมาย ความเสี่ ยงด้านภาษี หรื อความเสี่ ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act
(“FATCA”) และหรื อกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
Q : กองทุนรวมนีม้ ีข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเลื่อนกำหนดเวลำชำระค่ ำขำยคืนหน่ วยลงทุน กำรไม่ ขำยหรื อไม่ รับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนตำมคำสั่ งที่รับไว้ แล้ว และกำรหยุดรับคำสั่ งซื้อหรื อขำยคืนหน่ วยลงทุน ไว้ อย่ ำงไร
A:

กองทุนรวมนี้มีขอ้ กาหนดดังนี้
การเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริ ษทั จัดการจะเลื่ อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นที่ มีคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุ นของ
กองทุนรวมเปิ ดไว้แล้วได้เมื่ อโดยความเห็ นชอบของผูด้ ู แลผลประโยชน์เห็ นว่ามี เหตุจาเป็ นที่ ทาให้ไม่สามารถ
จาหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล หรื อกรณี ราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั้งนี้เลื่อนได้ไม่เกิน 10 วันทาการ
การไม่ขายหรื อไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้ว
1. การดาเนิ นการในกรณี ที่ผูอ้ อกตราสารหนี้ หรื อลูกหนี้ ตามสิ ทธิ เรี ยกร้ องผิดนัดชาระหนี้ หรื อตราสารที่ ลงทุน
ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องหรื อไม่สามารถจาหน่ายได้ดว้ ยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมจะปฏิบตั ิตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย
และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
2. การไม่ขายหรื อไม่รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้วหรื อจะหยุดรับคาสั่งซื้ อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้สูงสุ ดไม่เกิน 5 วันทาการ เว้นแต่
จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน โดยบริ ษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุ จริ ต
และสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ อัน
เนื่องจาก เหตุจาเป็ นตามกรณี ใดกรณี หนึ่งดังนี้
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรม และเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ ง การไม่ขายหรื อไม่รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้วหรื อจะหยุดรับคาสั่งซื้ อหรื อคาสั่งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิตาม ประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
ทั้งนี้ การไม่ขายหรื อไม่รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้วหรื อจะหยุดรับคาสั่งซื้ อหรื อคาสั่งขายคืน
หน่ วยลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน.
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11/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่ วนบุคคล
3. บริ ษทั จัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้ อหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรื อหยุด
รับคาสั่งซื้ อหรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษทั จัดการพบว่าราคาขายหน่ วยลงทุ นไม่
ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ข้ ึนไปและ
คิดเป็ นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะประกาศหยุดการขาย
หน่วยลงทุน หยุดรับคาสั่งซื้อหรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่ งของบริ ษทั จัดการและสถานที่
ติดต่อทุกแห่ งของผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนที่ใช้ในการซื้ อขายหรื อสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
และแจ้งให้ผทู ้ ี่ได้มีคาสั่งซื้อหรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
การหยุดรับคาสั่งซื้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรื อในกรณี ที่มีความจาเป็ นเพื่อรั กษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิ จและ
การเงินของประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
ให้บริ ษทั จัดการหยุดรับคาสั่งซื้ อ คาสั่งขายคืนหรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชัว่ คราว
ตามระยะเวลาที่ เห็ นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่ เกิ น 20 วันทาการติ ดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
Q:
A:

บริ ษัทจัดกำรจะจัดให้ มีเครื่ องมือกำรบริหำรและจัดกำรควำมเสี่ ยงด้ ำนสภำพคล่ องของกองทุน (Liquidity Management
Tools) สำหรับกองทุนรวมนี้ อย่ำงไร
เครื่ องมือกำรบริหำรและจัดกำรควำมเสี่ยงด้ ำนสภำพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools) :
สำหรับในช่ วงแรก (ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎำคม 2565) บริ ษทั จัดการจะจัดให้มีเครื่ องมือการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงด้าน
สภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบนั อันได้แก่ การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ดว้ ยสู ตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อ
ขายทรั พ ย์สิ น ของกองทุ น รวม (swing pricing) , การก าหนดเพดานการขายคื น หน่ ว ยลงทุ น (Redemption Gate) , การ
ดาเนินการในกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารหนี้หรื อลูกหนี้ตามสิ ทธิ เรี ยกร้องผิดนัดชาระหนี้ หรื อตราสารที่ลงทุนประสบปั ญหาขาด
สภาพคล่องหรื อไม่สามารถจาหน่ายได้ดว้ ยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรื อไม่รับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ตามคาสั่งที่รับไว้แล้วหรื อจะหยุดรับคาสั่งซื้ อหรื อคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน (suspension of dealings) ซึ่ งบริ ษทั จัดการจะ
ดาเนินการในกรอบวิธีการดังต่อไปนี้
สำหรับในอนำคต หากบริ ษทั จัดการจะเพิ่มเติมการใช้เครื่ องมือการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน
อันได้แก่ ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee), ค่าธรรมเนียมการซื้ อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการ
ซื้ อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) และ ระยะเวลาที่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วย
ลงทุน (notice period) นั้น บริ ษทั จัดการจะเปิ ดเผยให้ทราบในหนังสื อชี้้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมฉบับนี้ และ/หรื อทางเว็บ
ไซด์ของบริ ษทั จัดการ หรื อ ผ่านทางช่องทางอื่นที่บริ ษทั จัดการกาหนด
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ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะเป็ นผูใ้ ช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้เครื่ องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรื อหลายอย่างตามความจาเป็ นและหรื อ
ตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไขข้อจากัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ โดยบริ ษทั จัดการจะระบุวิธีการ
รวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่ องมือเหล่านี้ และหรื อกรณี มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง
ตามที่บริ ษทั จัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่ องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรื อเงื่อนไขที่ใช้แตกต่าง
กันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่ องมือนั้น ๆ
▪ กำรปรั บมูลค่ ำทรั พย์ สินสุ ทธิด้วยสู ตรกำรคำนวณที่สะท้ อนต้ นทุนในกำรซื้ อขำยทรั พย์ สินของกองทุนรวม (swing
pricing)
การปรั บมูลค่าทรั พย์สินสุ ทธิ ด้วยสู ตรการคานวณที่ สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรั พย์สินของกองทุนรวม (swing
pricing) หมายถึง การปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ที่ใช้ในการคานวณราคาซื้ อขายหน่วยลงทุน ด้วย swing
factor เพื่อสะท้อนต้นทุนและค่าใช้จา่ ยจากการซื้อขายทรัพย์สิน (transaction costs) ของกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจ
ยัต่าง ๆ เช่น การซื้อขายทรัพย์สิน หรื อภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผันผวนหรื อสภาพคล่องผิดปกติ หรื อ เหตุการณ์
อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จา่ ยของกองทุนรวม เป็ นต้น โดยสามารถ พิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้
เทจ็ จ รงิ ที่ มี อ ยู่แ ละหรื อ สมมตฐิ านและหรื อ การประเมิ น จากปั จจัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งเท่ าที่ สามารถท าได้ เ พื่ อ ให้ ส ามารถ
ดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้
- “Full swing pricing” เป็ นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้วยสู ตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวมทุกวันทาการ โดยไม่ตอ้ งมีการพิจารณากาหนดระดับ (threshold)
ของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุ ทธิ
- “Partial swing pricing” เป็ นการปรับมูลค่าหน่ วยลงทุน (NAV per Unit) ด้วยสู ตรการคานวณทที่ สะท้อนต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม เฉพาะวันทาการที่กองทุนรวมมีมูลค่าซื้ อขายหน่วยลงทุนสุ ทธิ เกิน
ระดับ (threshold) ที่กาหนดไว้
• กองทุนรวมทั่วไป
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
- บริ ษทั จัดการจะกาหนดอัตรา swing factor สู งสุ ดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริ ษทั จัดการจะพิจารณา
เลื อ กใช้ Swing Pricing ที่ เ ป็ น Full Swing Pricing หรื อ Partial Swing Pricing ตามดุ ล พิ นิ จ ของบริ ษ ัท จัด การ โดย
คานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลทุนเป็ นสาคัญ
- swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษทั จัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปัจจัย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. ต้ น ทุ น และค่ า ใช้ จ่ า ยจากการซื้ อขายทรั พ ย์ สิ นของกองทุ น รวม (transaction costs) เช่ น bid-ask spread ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้ อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่ วนการลงทุน และ/หรื อ ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที่ถูกเรี ยกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรื อ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรื อ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทาธุ รกรรม REPO เพื่อเสริ มสภาพคล่องรองรั บธุ รกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี ) และ/หรื อ
ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อป้องกันความเสี่ ยง
3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
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ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อการ
ประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- Swing Thresholds มี ห ลัก การในการพิ จ ารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่ บ ริ ษท
ั จัด การ

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 ขณะใดขณะหนึ่ง บริ ษทั จัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรื อตัดสิ นใจเรื่ อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่ องมือ Swing Pricing ในวันทาการนั้น
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ เปลี่ยนแปลงอัตรา swing factor ที่เรี ยกเก็บจริ ง ได้ตามดุลยพินิจของบริ ษทั จัดการ แต่ไม่
เกินอัตราสู งสุ ดที่กาหนดไว้ในโครงการ
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะนาค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการที่
มีการใช้เครื่ องมือ swing pricing และบริ ษทั จัดการจะนายอดซื้ อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรื อ
ตัดสิ นใจเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่ องมือ swing pricing ในวันทาการนั้น ทั้งนี้บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่
จะไม่เปลี่ ยนแปลงการดาเนิ นการใด ๆ ที่ ได้ดาเนิ นการหรื อตัดสิ นใจไปแล้วที่เกี่ ยวข้องกับการใช้เครื่ องมื อ swing
pricing ในวันทาการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้ อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรื อบางส่ วนของวันทาการนั้นไม่
สามารถเรี ยกเก็บเงินได้และรายการซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่เรี ยกเก็บไม่ได้น้ นั ไม่ได้รับการจัดสรรหน่ วย
ลงทุน ซึ่งเป็ นไปตามดุลยพินิจของบริ ษทั จัดการ
กำรพิจำรณำใช้ เครื่ องมือ
• บริ ษทั จัดการจะเป็ นผูใ้ ช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการ ที่มีการใช้เครื่ องมือนี้
• ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซื้ อขายใดที่สัดส่ วนของมูลค่า
ซื้ อขายหน่วยลงทุนสุ ทธิ ของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ท้งั หมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที่
บริ ษ ัท จัด การก าหนด โดยที่ มู ล ค่ า ซื้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น ค านวณจากมู ล ค่ า การซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น
(subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption)
และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริ ษทั จัดการกาหนด
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
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เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริ ษทั จัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รำยละเอียดเพิม่ เติม
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริ ษทั จัดการจะดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับ
จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่ งเป็ นไปตามดุลพินิจของบริ ษทั จัดการ และคานึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผูถ้ ือหน่วยลทุนเป็ นสาคัญ โดยดาเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทัว่ ไป และเป็ นไปตามที่ประกาศที่
เกี่ยวข้องกาหนด
▪ กำรกำหนดเพดำนกำรขำยคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Gate)
การกาหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) หมายถึง การกาหนดระดับการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
หรื อสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุนออกได้เท่าที่ Redemption Gate ที่ กาหนด เมื่ อเกิ ดสถานการณ์ ไม่ปกติ หรื อประเมินว่า
สถานการณ์ อ าจจะไม่ ป กติ โดย สามารถกาหนด threshold เป็ นตัว บ่ ง ชี้ ส ถานการณ์ ไ ม่ ป กติ ดัง กล่ า วและการใช้
Redemption Gate จะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่กาหนดใน gate period
• กองทุนรวมทั่วไป

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
• บริ ษ ัท จัด การจะก าหนด Redemption Gate ไม่ ต่ า กว่ า ร้ อ ยละ 20 ของมู ล ค่ า ทรั 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 การก าหนดเงื่ อ นไขเพื่ อ บ่ ง ชี้ สถานการณ์ ที่ ไ ม่ ป กติ ด้ว ย Gate threshold ในกรณี ดัง กล่ า ว
Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทาการซื้ อขายใดที่สัดส่ วนของมูลค่าซื้ อขายหน่วยลงทุนสุ ทธิ ของกองทุน เทียบ
กับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ท้ งั หมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรื อมากกว่า Gate threshold ที่บริ ษทั จัดการกาหนด โดยที่
มูลค่าซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุ ทธิ ของกองทุนคานวณจากมูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริ ษทั จัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่ วน
(pro-rata basis) ของคาสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
• บริ ษทั จัดการอาจพิจารณากาหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขั้นต่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
• คาสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริ ษทั จัดการจะนาไปทารายการในวันทาการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคาสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่
มีการจัดลาดับก่อน-หลังของคาสั่งรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถยกเลิ กคาสั่งรับซื้ อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริ ษทั จัดการกาหนด
• บริ ษทั จัดการจะทาการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้ อคืนหน่วย
ลงทุน ณ วันทาการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณี ที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริ ษทั จัดการขอสงวน
สิ ทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
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• บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้า
• ในกรณี ที่มีการใช้เครื่ องมือ Redemption Gate นี้ บริ ษทั จัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยงสภาพ
คล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ เปลี่ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริ ษทั จัดการ แต่ไม่ต่ ากว่า Redemption Gate ขั้นต่ าที่ ระบุในโครงการ และไม่เกิ น Gate period สู งสุ ด ที่ ระบุใน
โครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริ ษทั จัดการกาหนด
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่ จะรั บ ซื้ อคืนหน่ ว ยลงทุนหรื อ สับเปลี่ ยนหน่ ว ยลงทุ นเกิ น กว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช้
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดาเนินการระหว่างการทา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กาหนด การใช้เครื่ องมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรื อร่ วมกับ Redemption
Gate เป็ นต้น (ถ้ามี ) ทั้งนี้ ในกรณี ที่ไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนในส่ วนที่ เหลื อได้ บริ ษทั จัดการอาจ
พิจารณายกเลิกคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่คา้ งอยูใ่ นรายการ และแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคาสั่งโดย
ไม่ชกั ช้า
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรื อตัดสิ นใจเรื่ อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่ องมือ Redemption Gate ในวันทาการนั้น
กำรพิจำรณำใช้ เครื่ องมือ
• บริ ษทั จัดการจะเป็ นผูใ้ ช้ดุลพินิจพิจารณาเลื อกใช้ Redemption Gate ที่ แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่ มีการใช้
เครื่ องมือนี้
• บริ ษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณี ที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรื อประเมินว่าสถานการณ์
อาจจะไม่ปกติ โดยบริ ษทั จัดการอาจกาหนดเงื่ อนไขเพื่อบ่งชี้ สถานการณ์ ที่ไม่ปกติ ด้วย Gate threshold ได้ โดย
พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรื อประเมินว่าสภาพ
คล่ อ งของกองทุนจะไม่ สอดคล้องกับปริ ม าณการไถ่ ถ อนของกองทุ นรวม อัน เกิ ด จากการ ไถ่ ถ อนผิดปกติ
เนื่องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กาหนดไว้
3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริ ษทั จัดการ
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมติฐานและหรื อการ
ประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริ ษทั จัดการจะพิจารณา
ดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รำยละเอียดเพิม่ เติม
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เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริ ษทั จัดการจะดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้ อมูลที่
ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่ งผูถ้ ือหน่วยอาจจะได้รับชาระเงินจากคาสั่งรับซื้ อคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสัดส่ วน (pro-rata basis) ของคาสั่งรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ
วันที่ ใช้ Redemption Gate หรื อเป็ นไปตามดุลพินิจของบริ ษทั จัดการ และคานึ งถึ งประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ ือ
หน่วยลทุนเป็ นสาคัญ โดยดาเนินการตามภายใต้หวั ข้อกองทุนรวมทัว่ ไป และเป็ นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกาหนด
▪ กำรดำเนินกำรในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรหนี้หรื อลูกหนี้ตำมสิ ทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชำระหนี้ หรื อตรำสำรที่ลงทุนประสบ
ปัญหำขำดสภำพคล่องหรื อไม่ สำมำรถจำหน่ ำยได้ ด้วยรำคำที่สมเหตุสมผล (side pocket)
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ิตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.
9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย
และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
▪ กำรไม่ ขำยหรือไม่ รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตำมคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขำยคืนหน่ วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้สูงสุ ดไม่เกิน 5 วันทาการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สานักงาน โดยบริ ษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุ จริ ตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้องระงับการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจาเป็ นตามกรณีใดกรณี หนึ่งดังนี้
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรม และเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ ง การไม่ขายหรื อไม่รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้วหรื อจะหยุดรับคาสั่งซื้ อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุ น (suspension of dealings) ให้ บ ริ ษ ัท จัด การกองทุ นรวมปฏิ บัติ ตาม ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
ทั้งนี้ การไม่ขายหรื อไม่รับซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้วหรื อจะหยุดรับคาสั่งซื้ อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่ อง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

Q:
A:

กองทุนรวมนีก้ ำหนดวิธีกำรสั บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ ำงไร
ผูล้ งทุนหรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม
เท่านั้น (ไม่สามารถสับเปลี่ยนระหว่างหน่ วยลงทุนเข้าหรื อออกจากกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ) ซึ่ งเป็ นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนดเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ทั้งนี้ สาหรับการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ออกจากกองทุนนี้ บริ ษทั จัดการจะคานวณต้นทุนและผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้า
ก่อน ออกก่อน” (First In, First Out: FIFO) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกาหนด
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ผูล้ งทุนหรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมหนึ่ ง
(เรี ยกว่า “กองทุนต้นทาง”) ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น (เรี ยกว่า “กองทุนปลายทาง”)
นั้น การสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุนจากหน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทางซึ่ งเป็ นกองทุนภายใต้การจัดการของบริ ษ ัท
จัดการหรื อภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการอื่น เพื่อมาลงทุนในกองทุนปลายทางภายใต้การจัดการของบริ ษทั
จัดการ ไม่ว่าจะเป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนปลายทางหนึ่ งหรื อหลายกองทุนภายใต้การจัดการของ
บริ ษทั จัดการ ผูล้ งทุนหรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทาการ
นับแต่วนั ที่มีคาสั่งให้บริ ษทั จัดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนั้น

1.

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้
การจัดการของบริ ษทั จัดการ สามารถดาเนินการได้ตามวิธีการต่อไปนี้
(1) สั่งขายคืนหน่ วยลงทุนกองทุนต้นทาง ตามวิธีการในหัวข้อ “วิธีการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน” และขอ
สับเปลี่ยนเงินลงทุนระหว่างกองทุนด้วยวิธีหกั กลบของบริ ษทั จัดการ
(2) สั่งซื้ อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทางตามวิธีการสั่งซื้ อหน่วยลงทุน ตามวิธีการในหัวข้อ “วิธีการขาย
หน่ วยลงทุนครั้งแรก” และหัวข้อ “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” โดยระบุการชาระ
เงินด้วยเงินที่ได้จากการขายคืนของกองทุนต้นทางไว้ในคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน
(3) เมื่อบริ ษทั จัดการดาเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางแล้ว นายทะเบียนจะออก “หนังสื อ
รับรองการโอนหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม” ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์” เพื่อเป็ นหลักฐานในการขอใช้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้นาส่ ง
พร้อม “หนังสื อรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์” ต่อกรมสรรพากร ตามที่กฎหมายกาหนด

2.

การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการของบริ ษทั
จัดการอื่น
ผูล้ งทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมอื่ นภายใต้การ
จัดการของบริ ษทั จัดการอื่น มาลงทุนในกองทุนนี้ สามารถดาเนิ นการสั่งซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ได้
ตามวิธีการตามหัวข้อ “วิธีการขายหน่วยลงทุนครั้งแรก” หรื อหัวข้อ “การเสนอขายภายหลังการเสนอขาย
ครั้งแรก” ตามวิธีการต่อไปนี้
(1) ดาเนิ นการให้บริ ษทั จัดการอื่ นของกองทุนต้นทาง ชาระเงิ นที่ ได้จากการขายคืนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนต้นทางเข้าบัญชีเงินฝากที่บริ ษทั จัดการเปิ ดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
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(2) ดาเนิ นการให้บริ ษทั จัดการของกองทุนต้นทาง จัดทาและส่ งมอบเอกสารหลักฐานการสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุน และ/หรื อเอกสารหลักฐานอื่ น ให้แก่ บริ ษทั จัดการ หรื อผูล้ งทุนจะต้องเป็ นผูส้ ่ งมอบ
เอกสารหลักฐานดังกล่าวให้แก่บริ ษทั จัดการด้วยตนเอง
3.

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการ
ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการอื่น
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้
การจัดการของบริ ษทั จัดการ ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่ นภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการอื่ น
สามารถดาเนินการได้ตามวิธีการต่อไปนี้
(1) สั่งขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนต้นทาง ตามวิธีการในหัวข้อ “วิธีการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน” และแจ้ง
ความประสงค์ในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น ชื่อกองทุนปลายทาง
และบริ ษทั จัดการอื่นนั้น หรื อข้อมูลอื่นตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรื อ บริ ษทั จัดการกาหนดต่อบริ ษทั
จัดการ
(2) เมื่อบริ ษทั จัดการดาเนิ นงานขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางแล้ว บริ ษทั จัดการจะดาเนิ นการ
จัดทาเช็คสั่งจ่ายกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการอื่น หรื อโอนเงินเข้า
บัญชี เงินฝากที่บริ ษทั จัดการอื่นเปิ ดไว้เพื่อรับเงินค่ าสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม
อื่นดังกล่าว และนายทะเบียนจะออก “หนังสื อรับรองการโอนหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
ออม” ตามกฎหมายว่า ด้วยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ เพื่ อเป็ นหลักฐานในการขอใช้สิ ท ธิ
ประโยชน์ทางภาษีให้แก่ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนได้นาส่ งพร้ อม “หนังสื อรั บรองการซื้ อหน่ วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการออม ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ” ต่อกรมสรรพากร
ตามที่กฎหมายกาหนด
เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อผูล้ งทุนได้ปฏิบตั ิตามวิธีการข้างต้น (แล้วแต่กรณี ) เพื่อการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมนี้แล้ว ให้ถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อผูล้ งทุนได้ทาการโอนการ
ลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.

ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณี การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณี กองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางเป็ นกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการ
ในการสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุน ซึ่ งหมายถึ ง การที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนหรื อผูล้ งทุนได้ทาการโอนการลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั จัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณี การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้
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4.1

ราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนกรณี กองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการเป็ น
กองทุนต้นทาง หมายถึงมูลค่าหน่วยลงทุนใช้เพื่อคานวณราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้ นวันทา
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับ
คาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุนกรณี สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนภายในวันและเวลาทาการรับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนที่บริ ษทั จัดการกาหนด

4.2

ราคาขายหน่ วยลงทุน กรณี กองทุนรวมเพื่ อการออมภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัด การ เป็ น
กองทุนปลายทางหมายถึงมูลค่าหน่วยลงทุนใช้เพื่อคานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้ นวันทาการ
ขายหน่วยลงทุน ที่บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนได้รับคาสั่งซื้ อ
หน่วยลงทุนกรณี สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทาการขายหน่วยลงทุนที่บริ ษทั จัดการ
กาหนดและได้รับชาระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางแล้ว
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการหรื อนายทะเบียนขอสงวนสิ ทธิที่จะพิจารณาเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในอัตราที่บริ ษทั จัดการกาหนดตามหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจาก ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนและกองทุน" โดยอาจเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นเงินสดจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน เมื่อผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนยื่นขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริ ษัทจัดการหรื อผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรื อ
หักจากเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกรณี กองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการเป็ นกองทุนต้น
ทาง หรื อให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนชาระรวมกับค่าซื้ อหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของ
บริ ษทั จัดการเป็ นกองทุนปลายทาง และบริ ษทั จัดการหรื อนายทะเบียนขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธการทารายการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว หากไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ได้สมบูรณ์ตามอัตราและวิธีที่บริ ษทั จัดการกาหนด
หากบริ ษทั จัดการจะมีการเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุ ง เพิ่มเติมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เช่น การเปลี่ยนแปลง และหรื อเพิ่มเติ มวันเวลา สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน เป็ นต้น เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แ ก่ ผูถ้ ื อ
หน่วยลงทุน หรื อเพื่อประโยชน์ หรื อลดความเสี่ ยงแก่กองทุนโดยรวม บริ ษทั จัดการจะปิ ดประกาศรายละเอียดการ
ให้บริ การดังกล่าวล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
Q:
A:
Q:
A:
1.
2.
3.

กองทุนรวมนีก้ ำหนดวิธีกำรโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจำกัดกำรโอนไว้ อย่ ำงไร
ไม่สามารถนาหน่วยลงทุนไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรื อนาไปเป็ นประกันได้
ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทรำบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ ำทรัพย์ สินสุ ทธิ มูลค่ ำหน่ วยลงทุนและรำคำขำยและรับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุน ได้ จำกช่ องทำงใด
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนได้
Website : https://www.thanachartfundeastspring.com
บริ ษทั จัดการที่ โทร. 02-126-8399
ผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ บลจ.ธนชาตแต่งตั้ง
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Q:
A:

Q:
A:
•

•

Q:

สิ ทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
กองทุนรวมนี้มีกำรออกและส่ งมอบหลักฐำนแสดงสิ ทธิในหน่ วยลงทุนหรื อไม่ อย่ ำงไร
กองทุนรวมนี้ มีการออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผูส้ ั่งซื้ อหรื อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ น สมุดบัญชี แสดง
สิ ทธิในหน่วยลงทุน โดยผูส้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนมีหน้าที่มารับสมุดบัญชีแสดงสิ ทธิ ในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากบริ ษทั จัดการหรื อนายทะเบียนให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
บริ ษทั จัดการหรื อนายทะเบี ยนหน่ วยลงทุ นอาจมอบหมายให้ผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรั บซื้ อคืนที่ บริ ษทั จัด การ
แต่งตั้งเป็ นผูด้ าเนินการดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง หรื อให้ผสู ้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการดังกล่าวใน
นามบริ ษทั จัดการหรื อนายทะเบียน
(รายละเอียดตาม ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการข้อ การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิใน
หน่วยลงทุน)
ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ ำจถูกจำกัดสิ ทธิในเรื่ องใด ภำยใต้ เงื่อนไขอย่ ำงไร
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อาจถูกจากัดสิ ทธิในเรื่ อง
ข้อจากัดสิ ทธิออกเสี ยง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม
บริ ษทั จัดการจะไม่นบั คะแนนเสี ยงส่ วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณี ที่มีการแบ่งชนิ ดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุน
ชนิ ดดังกล่าวมีผถู ้ ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่
ถืออยู่
สิ ทธิ ในการลงมติกรณี กองทุนรวมลงทุนในกองทุนรวมภายใต้บริ ษทั จัดการเดียวกัน (กองทุนรวมปลายทาง) มิให้
กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณี ที่กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดาเนิ นการ
เพื่อขอมติได้ เนื่องจากติดข้อจากัดห้ามมิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติในกองทุนรวมปลายทาง บริ ษทั จัดการสามารถ
ขอรับความเห็นชอบจากสานักงานได้หากได้รับมติเกินกึ่งหนึ่ งของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทางใน
ส่ วนที่เหลือ ยกเว้น กรณี กองทุนรวมปลายทางเป็ นกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติ ให้กองทุนรวมปลายทางได้สูงสุ ดไม่เ กิ น 1 ใน 3 ของ
จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง
ในกรณี ที่ ก องทุ นรวมลงทุ นหรื อ มี ไว้ ซึ่ งหุ้ นของบริ ษัท ใด จะมี ช่อ งทำงและวิ ธี ก ำรที่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยลงทุ นสำมำรถ
ตรวจสอบแนวทำงกำรใช้ สิทธิออกเสี ยงและกำรดำเนินกำรใช้ สิทธิออกเสี ยงของบริษัทจัดกำรกองทุนรวมเพิ่มเติม
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A:

Q:
A:

หรื อไม่ อย่ ำงไร
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสี ยงและการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสี ยงได้ที่ทาการของบริ ษทั
จั ด การหรื อโดยผ่ า นเครื อข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต ของบริ ษัท จั ด การ https://www.thanachartfundeastspring.com และ
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั จัดการ
กองทุ นรวมนี้ มี ช่ อ งทำงและวิ ธี ก ำรร้ อ งเรี ย นของผู้ ล งทุ น และนโยบำยกำรระงั บ ข้ อ พิ พ ำทโดยกระบวนกำร
อนุญำโตตุลำกำร ตลอดจนวิธีเข้ ำสู่ กระบวนกำรดังกล่ำวหรื อไม่ อย่ ำงไร
กองทุนรวมนี้ มีช่องทางและวิธีการร้องเรี ยนของผูล้ งทุน โดย
 บริ ษท
ั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
โทรศัพท์ 0-2126-8399 หรื อ
 สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center)
โทรศัพท์ 0-2263-6000 หรื อ
 ผูด
้ ูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2296-4763-90
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
บริ ษทั จัดการตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการปฏิบตั ิไม่เป็ นไป
ตามโครงการจัดการกองทุ นรวมนี้ และ/หรื อหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสี ยหายแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนาข้อพิพาทเข้าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสานักงาน
ก.ล.ต. ได้

Q:
A:

Q:
A:

กองทุนรวมนี้มีกำรระบุภูมิลำเนำในประเทศไทย เพื่อกำรวำงทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนทุกรำยที่ไม่ มีภูมิลำเนำใน
ประเทศไทย หรื อไม่ อย่ ำงไร
ในกรณี ที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที่อยูข่ องบริ ษทั จัดการกองทุนรวมเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณี ที่ตอ้ งมีการวางทรัพย์
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนของกองทุนรวม
ข้ อมูลเกี่ยวกับบริ ษัทจัดกำรกองทุ นรวม ซึ่ งอย่ ำงน้ อยต้ องมีร ำยชื่ อกรรมกำรและผู้บริ หำร จำนวนกองทุ นรวม
ทั้งหมดภำยใต้ กำรบริหำรจัดกำรของบริษัท และมูลค่ ำทรัพย์ สินสุ ทธิของกองทุนรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
• บริ ษท
ั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด (บลจ.ธนชาต)
• เดิมชื่อ บริ ษท
ั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ออมสิ น จากัด (บลจ.ออมสิ น)
• ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้วจานวน 100 ล้านบาท
• เป็ นหนึ่ งในเจ็ดบริ ษท
ั แรกที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวมจาก
กระทรวงการคลัง
• ต่อมาได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่ วนบุคคล
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•

•
•
•

ปัจจุบนั ดาเนินธุรกิจด้านการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่ วนบุคคล และกองทุนสารองเลี้ยงชีพ โดยอยูภ่ ายใต้การ
กากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ธนชาติ จากัด เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2542
และเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาติ จากัด เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2544
ปัจจุบนั บริ ษทั ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 26 พฤษภาคม 2548 เป็ นต้นไป

ทุนจดทะเบียน
จานวน
แบ่งออกเป็ น
เรี ยกชาระแล้ว

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

บาท
หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
บาท เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2535

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุ ้น โดยถือหุน้ ในบริ ษทั จัดการคิดเป็ นร้อยละดังต่อไปนี้
1. บริ ษทั พรู เด็นเชียล คอร์ปอเรชัน่ โฮลดิ้งส์ จากัด
ร้อยละ 50.09999
2. ธนาคารทหารไทยธนชาต
ร้อยละ 49.9
3. พรู เด็นเชียล โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด
ร้อยละ 0.00001
คณะกรรมกำรบริษัทจัดกำร ดังนี้
1. คุณโรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์
2. คุณอดิศร เสริ มชัยวงศ์
3. คุณซาเวียร์ เบอร์ นาร์ด มัวรี ช ไมเยอร์
4. คุณอนุวตั ิร์ เหลืองทวีกุล
5. คุณศรัณย์ ภู่พฒั น์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภำยใต้ กำรบริหำรจัดกำรของบริ ษทั 101 กองทุน (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2564)
มูลค่ ำทรัพย์ สินสุ ทธิของกองทุนรวม 168,855,778,201.79 บาท (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2564)
รำยชื่ อคณะกรรมกำรกำรลงทุน
รายชื่อคณะกรรมการบริ หารการลงทุน ได้แก่
1. คุณยิง่ ยง
เจียรวุฑฒิ
2. คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
3. คุณธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา
4. คุณวิภาสิ ริ เกษมศุข
5. คุณสมสุ ข สุ รัตนชัยการ
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6.

คุณพัชราภา มหัทธนกุล

กรรมการ

Q:

รำยชื่ อผู้จัดกำรกองทุน ประวัติกำรศึกษำ และประสบกำรณ์ กำรทำงำนที่เกี่ยวข้ องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม
รวมทั้งหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทุนดังกล่ำว
A : รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทางาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ชื่ อ นำมสกุล
ประวัติกำรศึกษำ
ประสบกำรณ์ ทำงำน
หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ
ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา - ปริ ญญาเอก / ปรัชญาดุษฎี
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
บัณฑิต สาขานวัตกรรมการ
บลจ.ธนชาต
กลุ่มกองทุนต่างประเทศ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ - ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายบริ หาร
สวนสุ นนั ทา
ความเสี่ ยง/ ฝ่ ายตราสาร
- ปริ ญญาโท / MBA
หนี้/ฝ่ ายลงทุน
(Finance) New York
ต่างประเทศ
University
กองทุนบาเหน็จบานาญ
- ปริ ญญาตรี / BBA
ข้าราชการ
บริ หารธุรกิจ (การเงิน)
- เจ้าหน้าที่ลงทุน ธนาคาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย
- CFA level I
Q:

รำยชื่ อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน นำยทะเบียนหน่ วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมทั้งต้ อง
จัดให้ มีข้อควำมว่ ำ รำยชื่ อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
A : ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ลาดับ
บริ ษทั
เบอร์โทรศัพท์
1
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
02-292-4352
หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ. ธนชาต แต่งตั้ง
รำยชื่ อนำยทะเบียนหน่ วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด โทรศัพท์ 0-2126-8300 โทรสาร 0-2217-5281
รำยชื่ อผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2296-4763-90
นอกจากหน้าที่ ตามที่ กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผูด้ ู แลผลประโยชน์ยงั มี หน้าที่ ตามกฎหมายในการรั กษาประโยชน์ของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนด้วย
Q: รำยชื่ อผู้ตรวจสอบงบกำรเงินของกองทุนนี้
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A:

รำยชื่ อผู้สอบบัญชี
• นายเทอดทอง เทพมังกร
• นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
• นางสาวชมภูนุช แซ่ แต้
• นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์
• นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชย
ั
• นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล
ที่อยู่ : บริ ษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั้น 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020
ช่ องทำงที่ผ้ ลู งทุนสำมำรถทรำบข้ อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
ผูล้ งทุนสามารถขอรับหนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลโครงการได้ที่
•
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
•
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
•
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
•
เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ https://www.thanachartfundeastspring.com
ตำรำงสรุปอัตรำสว่ นกำรลงทุนของกองทุนรวม
ส่ วนที่ 1 : อัตรำส่ วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมผู้ออกทรัพย์ สินหรื อคู่สัญญำ (single entity limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สิน
อัตรำส่ วน (% ของ NAV)
1
ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จากัดอัตราส่ วน
2
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณี มี Credi rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ้นไป
ไม่จากัดอัตราส่ วน
2.2 กรณี มี Credi rating อยูใ่ นระดับ investment grade แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก
ไม่เกิน 35%
3
หน่วย CIS ที่มีเงื่อนไขตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกาหนด
ไม่จากัดอัตราส่ วน
4
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู ้ ับฝากหรื อผูอ้ อกตราสารมีลกั ษณะอย่าง ไม่เกิน 20%
ใดอย่างหนึ่งดังนี้
(หรื อไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการ
4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
ลงทุนในต่างประเทศหรื อผูม้ ี
4.2 เป็ นธนาคารออมสิ น ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรื อตราสารที่รัฐบาลเป็ นประกัน ภาระผู ก พัน มี ภู มิ ล าเนาอยู่
ต่ า งประเทศ โดยเลื อ กใช้
credit rating แ บ บ national
scale)
5
ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
ไม่ เ กิ น อั ต ราดั ง นี้ แล้ ว แต่
อัตราใดจะสู งกว่า
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ข้ อ

6

ประเภททรัพย์ สิน
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ ก่ ึงทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
หรื อ ศุกูก ที่ผอู ้ อกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของธนาคารพาณิ ชย์
ต่างประเทศที่ ได้รับอนุ ญาตให้ประกอบธุ รกิ จธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ
ไทย
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไป โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณี ที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรื อ 5.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เครดิตฟองซิ เอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิ น
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริ ษทั หลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณี ที่เป็ นตราสารที่ มีกาหนดวันชาระหนี้ มากกว่า 397 วัน นับแต่วนั ที่
ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ regulated market
ทรัพย์สินดังนี้
6.1 ตราสารทุ น ที่ จ ดทะเบี ย นซื้ อ ขายในกระดานซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์ส าหรั บ
ผูล้ งทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงตราสารทุนที่ผูอ้ อกตราสารอยู่ระหว่างดาเนิ นการแก้ไขเหตุที่อาจทา
ให้มีการเพิกถอนการเป็ นหลักทรั พย์ซ้ื อขายใน SET หรื อในตลาดซื้ อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทย ซึ่ งหุ ้นของ
บริ ษทั ดังกล่าวซื้ อขายในกระดานซื้ อขายหลักทรัพย์สาหรั บผูล้ งทุนทัว่ ไป
ของ SET หรื อของตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริ ษทั
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อัตรำส่ วน (% ของ NAV)
(1) 10% หรื อ
(2) น้ าหนั ก ของตราสารที่
ลงทุ น ใน benchmark +
5%

รวมกั น ไม่ เ กิ น อั ต ราดั ง นี้
แล้วแต่อตั ราใดจะสู งกว่า
(1) 10% หรื อ
(กรณี เ ป็ นการลงทุ น ใน
ต่างประเทศหรื อผูม้ ีภาระ
ผู ก พั น มี ภู มิ ล า เ น า อ ยู่
ต่ า งประเทศ สามารถ
เ ลื อ ก ใ ช้ credit rating
แบบ national scale อยูใ่ น
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ข้ อ

ประเภททรัพย์ สิน
อัตรำส่ วน (% ของ NAV)
ที่อยู่ระหว่างดาเนิ นการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอนหุ ้ นออกจากการ
ระดับ investment grade)
ซื้อขายใน SET หรื อในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
หรื อ
6.3 หุน้ ที่อยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1
(2) น้ า หนัก ของทรั พ ย์สิ น ที่
6.4 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
ลงทุ น ใน benchmark +
6.4.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ ก่ ึงทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
5%
แฝง (Structured Note) หรื อศุกูก ที่ผูอ้ อกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนั้นในต่ างประเทศ หรื อผูอ้ อกจัด ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่า งประเทศ (แต่ไ ม่ ร วมสาขาของธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศที่ ได้รับ
อนุ ญาตให้ประกอบธุ รกิจ ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ) หรื อเป็ นตราสาร
Basel III
6.4.2 มี credit rating (การลงทุนในต่างประเทศหรื อผูม้ ีภาระผูกพันมีภูมิลาเนาอยู่
ในต่างประเทศ โดยเลือกใช้ Credit rating แบบ national scale) อยูใ่ นระดับ
investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.4.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริ ษัทจดทะเบี ยนใน SET หรื อในตลาดซื้ อขายหลักทรั พย์
ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณี ที่เป็ นตราสารที่ มีกาหนดวันชาระหนี้ < 397 นับแต่วนั ที่ ลงทุน
และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 6.4.3.1 หรื อ 6.4.3.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่ มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตามข้อ
6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณี ที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ > 397 วันนับแต่วนั ที่ ลงทุน
ต้องขึ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ regulated market
6.5 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ (Derivative Warrants) ที่ มี issuer rating อยู่ใน
ระดับ investment grade
6.6 ธุ รกรรมดังนี้ ที่ คู่สัญญามี credit rating (การลงทุนในต่างประเทศหรื อผูม้ ี
ภาระผูกพันมี ภูมิลาเนาอยู่ในต่างประเทศ โดยเลื อกใช้ Credit rating แบบ
national scale) อยูใ่ นระดับ investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infra หรื อหน่วย property ที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
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ข้ อ

ประเภททรัพย์ สิน
อัตรำส่ วน (% ของ NAV)
6.7.1 จดทะเบียนซื้ อขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้ อขายใน
กระดานซื้ อขายในกระดานซื้ อขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทัว่ ไปของ
SET หรื อของตลาดซื้ อขายหลักทรั พย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึ งหน่ วย
ดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดาเนิ นการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอนหน่ว ย
ดัง กล่ า วออกจากการซื้ อ ขายใน SET หรื อ ในตลาดซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์
ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็ นหน่ ว ยของกองทุ น ที่ ไ ม่ ไ ด้มี ลัก ษณะกระจายการลงทุ น ในกิ จ การ
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า แล้ว แต่ ก รณี
(diversified fund) ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด
6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรื ออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทัว่ ไปของ SET
หรื อของตลาดซื้ อขายหลักทรั พย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึ งหน่ วย private
equity ที่ อยู่ระหว่างดาเนิ นการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิ กถอนหน่ วย
ดั ง กล่ า วออกจากการซื้ อ ขายในSET หรื อในตลาดซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์
ต่างประเทศ)
6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่ วนที่ 2 ข้อ 1.2 หรื อข้อ 3.13.2 ส่ วนที่ 2
ข้อ 2.2 ที่จดทะเบียนซื้ อขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้ อ
ขายในกระดานซื้ อขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของ
ตลาดซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์ต่ า งประเทศ (แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง หน่ ว ยดัง กล่ า วที่ อ ยู่
ระหว่างดาเนิ นการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอนหน่ วยดังกล่าวออก
จากการซื้อขายใน SET หรื อในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
7
หน่ วย infra หรื อหน่ วย property ของกองทุนที่ มีลักษณะกระจายการลงทุนใน ไม่จากัดอัตราส่ วน
กิ จ การโครงสร้ า งพื้ น ฐาน อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า แล้ว แต่ ก รณี
(diversified fund) ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด และมีลกั ษณะตาม 6.7.1
8
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%
หมายเหตุ : ในกรณี เป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ ับฝาก ผูอ้ อกตราสารหรื อคู่สัญญา
แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2. Derivatives on organized exchange
ส่ วนที่ 2 : อัตรำส่ วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สิน
อัตรำส่ วน (% ของ NAV)
1
การลงทุนในทรัพย์สินของบริ ษทั ทุกบริ ษทั ที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรื อการเข้า ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่ งดังนี้
เป็ นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริ ษทั ดังกล่าว
แล้วแต่อตั ราใดจะสู งกว่า
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(1) 25% หรื อ
(2) น้ า หนักของทรั พ ย์สิ นที่
ลงทุนใน benchmark + 10%
หมายเหตุ : ในกรณี เป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ส่ วนที่ 3 : อัตรำส่ วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมประเภททรัพย์ สิน (product limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สิน
1
เงิ นฝากหรื อตราสารเที ย บเท่าเงิ นฝาก ตัว๋ แลกเงิ น หรื อตัว๋ สัญญาใช้เ งิ น ที่ นิติ
บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิ ติบุคคลดังกล่าว)
เป็ น ผูอ้ 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 ทธิ์ มาจากคู่สัญญาตาม reverse
repo หรื อ securities lending หรื อ derivatives)
2
ทรัพย์สินดังนี้
2.1 ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ด าเนิ น การให้ มี ก ารรั บ โอนสิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งในตราสารได้ต ามวิ ธี ก ารที่
กฎหมายกาหนด หรื อมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 ตราสารที่มีสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที่มีสัญญาซื้ อ
ขายล่ ว งหน้ า แฝงซึ่ งจดทะเบี ย นกั บ TBMA และมี ก ารเสนอขายตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่ วนนี้
3
ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
4
ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ (Securities lending)
5
total SIP ซึ่ งได้แ ก่ ทรั พ ย์สิ น ตามข้อ 8 ของส่ ว นที่ 1 : อัต ราส่ ว นการลงทุนที่
คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรื อคู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตรา
สารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ ก่ ึงทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) ศุกูก หรื อ ตราสาร Basel III ที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
ข้อมูลกองทุนเปิ ด ttb smart port 2 nurturer เพื่อการออม

อัตรำส่ วน (% ของ NAV)
- ทุกประเภทรวมกันไม่ เ กิ น
45% เฉลี่ยในรอบปี บัญชี
- อั ต ร า ข้ า ง ต้ น ไ ม่ ใ ช้ กั บ
ก อ ง ทุ น ที่ อ า ยุ ก อ ง ทุ น
คงเหลือน้อยกว่าหรื อเท่ากับ
6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุน
รวมที่ มี อ ายุ ท้ ั งโครงการ
มากกว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี

รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%
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ข้ อ

ประเภททรัพย์ สิน
อัตรำส่ วน (% ของ NAV)
5.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่ วนที่ 1 อัตราส่ วนการลงทุนที่
คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรื อคู่สัญญา (single entity limit)
5.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับต่ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating
6
Derivatives ดังนี้
6.1 การเข้า ท าธุ ร ธรรม derivatives ที่ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ไม่เกินมูลค่าความเสี่ ยงที่มีอยู่
เพื่อการลดความเสี่ ยง (hedging)
6.2 การเข้า ท าธุ ร กรรมderivatives ที่ มิ ใ ช่ เ พื่ อ การลด
global exposure limit
ความเสี่ ยง(non-hedging)
กรณี กองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน
จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives
โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV
หมายเหตุ: สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุนรวมไม่มีขอ้ กาหนด
เกี่ยวกับ product limit
ทั้ง นี้ การค านวณสั ด ส่ ว นตามนโยบายการลงทุ น และอัต ราส่ ว นการลงทุ น ให้ เ ป็ นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรื อ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่ วนที่ 4 : อัตรำส่ วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีส่วนได้ เสี ยในกิจกำรที่ลงทุน (concentration limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สิน
อัตรำส่ วน (% ของ NAV)
1
หุน้ ของบริ ษทั รายใดรายหนึ่ง
ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจานวน
หุ ้นของบริ ษัทรวมกัน < 25% ของจานวนสิ ทธิ อ อกเสี ย งทั้ง หมดของ
บริ ษทั นั้น
2
ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ ก่ ึงทุน ตรา 2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้ สินทางการเงิน (financial liability)1 ของ
สาร Basel III และศุกูก ของผูอ้ อกราย
ผูอ้ อกตราสารรายนั้น ตามที่ เ ปิ ดเผยไว้ในงบการเงิ นส าหรั บ รอบ
ใดรายหนึ่ ง (ไม่ ร วมถึ ง ตราสารหนี้
ระยะเวลาบัญชี ล่าสุ ด ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผูอ้ อกตราสารมี หนี้ สิน ทาง
ภาครั ฐ ไทยหรื อ ตราสารหนี้ ภาครั ฐ
การเงิ นที่ ออกใหม่ ก่อ นครบรอบระยะเวลาบัญ ชี ถัด ไปและยัง ไม่
ต่างประเทศ)
ปรากฏในงบการเงิ นล่ าสุ ด บลจ. อาจนามู ลค่ า หนี้ สิ นทางการเงิ น
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุ ดด้วยก็
ได้โดยข้อมูลหนี้ สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็ นข้อมูลที่มีการเผยแพร่
เป็ นการทัว่ ไป และในกรณี ที่ผูอ้ อกตราสารไม่มีหนี้ สินทางการเงิ น
ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงิน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุ ด 2 ให้
ใช้อตั ราส่ วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ตามข้อนี้ ของผูอ้ อกรายนั้นเป็ นรายครั้ ง เว้นแต่ในกรณี ที่ผูอ้ อกตรา
สารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
ข้อมูลกองทุนเปิ ด ttb smart port 2 nurturer เพื่อการออม
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ข้ อ

3

4

ประเภททรัพย์ สิน

อัตรำส่ วน (% ของ NAV)
2.2 ในกรณี ที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้ โดยเป็ นตราสารที่ ออก
ใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade หรื อไม่
มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่ อ กองทุ นภายใต้การจัด การของ
บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครั้ง เว้นแต่กรณี ที่ผอู ้ อกตราสารได้มีการ
ยืน่ แบบ filling ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่ วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณี เป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้
1. ธนาคารพาณิ ช ย์ บริ ษัท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษัท เครดิ ต ฟองซิ เ อร์ ต าม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิ น
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริ ษทั หลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงิ นต่างประเทศที่ มีลกั ษณะทานองเดี ยวกับ บุคคลตาม
1. – 9.)
หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกิ น 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย CIS ทั้งหมดของ MF หรื อกองทุน
CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่ วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
หน่ ว ย infra ของกองทุ น ใดกองทุ น ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออก
หนึ่ง
หน่ วยนั้น เว้นแต่เป็ นหน่ วย infra ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
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ข้ อ

ประเภททรัพย์ สิน

อัตรำส่ วน (% ของ NAV)
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
5
หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย property ทั้งหมดของกองทุน property
หนึ่ง
ที่ อ อกหน่ ว ยนั้ น เว้น แต่ เ ป็ นหน่ ว ย property ของกองทุ น ที่ มี ลัก ษณะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
6
หน่วย private equity
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน
private equity
1
หนี้ สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชี ที่ผอู ้ อกตราสารดังกล่าวได้จดั ทางบการเงิ น
ตามมาตรฐานการบัญชีน้ นั โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการ
บัญชี ต ามกฎหมายว่า ด้วยวิช าชี พ บัญชี หรื อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เ ป็ นที่ ย อมรั บในระดับสากล เช่ น
International Financial Reporting Standards (IFRS) หรื อ United States Generally Accepted Accounting Principle (US
GAAP) เป็ นต้น
2
รวมถึงกรณี ยงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครั้งแรกของผูอ้ อกตราสาร
ทั้งนี้ การคานวณสัดส่ วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่ วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรื อ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตำรำงค่ ำธรรมเนียม และค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมดที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม และ ผู้ซื้อหรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน(1)

1.
1.1
1.2
1.3
1.5
2.
2.1

อัตรำตำมโครงกำร
เรียกเก็บจริง
ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (ร้ อยละต่ อปี ของมูลค่ ำทรัพย์ สินสุ ทธิ(3))(2)
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ(7)
ไม่เกิน 2.1400%
0.0000%
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070%
0.0080%
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ไม่เกิน 0.2140%
0.0000%
(4)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ไม่เกิน 1.2840%
ตามที่จ่ายจริ ง
ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยรวมทั้งหมดต่ อมูลค่ ำทรัพย์ สินสุ ทธิ(2)
อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ไม่เกิน 3.7450%

3. ค่ ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้ซื้อหรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ ำหน่ วยลงทุน) (2)
3.1 ค่าธรรมเนี ยมการขายหน่วยลงทุน(5,8)
ไม่เกิน 1.50%
(Front-end Fee)
3.2 ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน(5,8)
ไม่มี
(Back-end Fee)
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3.3 ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
(SWITCHING IN)
3.4 ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
(SWITCHING OUT)
- สับเปลี่ยน SSF ภายในบลจ.ธนชาต
- สับเปลี่ยน SSF ไปยังบลจ.อื่น

อัตรำตำมโครงกำร
ไม่เกิน 1.50%

เรียกเก็บจริง
ยกเว้น

มี
107 บาทต่อรายการ
214 บาทต่อรายการ

ยกเว้น(6)
214 บาทต่อรายการ

ค่ ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้ซื้อหรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน (ตำมที่จ่ำยจริง)(2)
ค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่วยลงทุน
ไม่มี
ไม่มี
ค่าธรรมเนี ยมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตามอัตราที่ธนาคารกาหนด
ค่าธรรมเนี ยมการออกเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่วย
ฉบับละ 53.50 บาท
20 บาทต่อรายการ
ลงทุน
หมายเหตุ :
(1) ทั้งนี้ ตามที่ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. และรายละเอียดโครงการกองทุนกาหนด หากจะมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยม
หรื อค่าใช้จ่ายของกองทุนเพิ่มเติมโดยมีจานวนไม่เกินร้อยละห้าของค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา
หนึ่ งปี (เพิ่มขึ้นจากอัตราสู งสุ ดที่กาหนดไว้ในหนังสื อชี้ชวน) โดยบริ ษทั จัดการจะต้องดาเนิ นการตามรายละเอียดที่
ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. กาหนดและตามรายละเอียดที่กาหนดในโครงการ ได้แก่
(1.1) บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู ้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60 วันก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียหรื อค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มขึ้น โดยปิ ดประกาศในที่เปิ ดเผย ณ สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของบริ ษทั จัดการ สานักงานใหญ่
และ/หรื อสานักงานสาขาของผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั
จัดการ และ/หรื อผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
(1.2) แจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลง
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษีอื่น ทานองเดียวกัน (ถ้ามี)
(3) ร้อยละของมูลค่าที่เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี้ สินทั้งหมดของกองทุน ณ วันที่
คานวณ ทั้งนี้ โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี้ ได้แก่ ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ู แลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที่ยงั ไม่ได้มีการคานวณและ/หรื อยังไม่ได้มีการบันทึกเป็ นหนี้สินจนถึงวันที่คานวณ
(4) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน
(5) ทั้งนี้ บริ ษ ัทจัด การจะไม่ เ รี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มซ้ า ซ้อนระหว่า งค่ า ธรรมเนี ย มการสั บเปลี่ ย นหน่ วยลงทุ น และ
ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริ ษทั จัดการจะเรี ยกเก็บเฉพาะค่าธรรมเนี ยมการขายและรับซื้ อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เท่านั้น
(6) ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) จากกองทุนครั้งแรกในรอบปี ปฏิทิน ยกเว้นไม่
เรี ยกเก็บ และสาหรับการสับเปลี่ยนครั้ งต่อไปเรี ยกเก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั บลจ.
ยกเว้น การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว
4.
4.1
4.2
4.3
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(7)

(8)







หากมีการเปลี่ยนแปลง บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู ้ งทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริ ษทั
จัดการ และ/หรื อที่ทาการทุกแห่งของบริ ษทั จัดการ และ/หรื อ ณ สถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อ
คืนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนการดาเนินการ
ทั้งนี้ หากกองทุนลงทุนในหน่ วยลงทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริ ษทั จัดการจะไม่เรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ าซ้อนกับกองทุนปลายทาง หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจานวน 800 ล้านบาท จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมการจัดการจากที่ กองทุน
ปลายทางอย่างเดียว บริ ษทั จัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมการจัดการจานวนเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่
กองทุนปลายทางกาหนดเท่านั้น โดยกองทุนต้นทางจะไม่มีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมอีก
กรณี ที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริ ษทั จัดการอีกทอดหนึ่ ง บริ ษทั จัดการ
จะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ าซ้อนด้วยเช่นกัน
กรณี ที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริ ษทั จั ดการ (กองทุนปลายทาง) บริ ษทั
จัดการจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมการขาย / รับซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซ้ าซ้อนกับกองทุนปลายทาง
เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 800 ล้านบาท กองทุนรวม
ต้นทางจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย / รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้น
ทางกาหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมการขาย / รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจากกองทุน
รวมต้นทางเพิม่ เติมอีก และรวมถึงกรณี ที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริ ษทั
จัดการอีกทอดหนึ่ง บริ ษทั จัดการจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย / รับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ าซ้อนด้วยเช่นกัน
คำเตือน / ข้ อแนะนำ
กองทุ น เปิ ด ttb smart port 2 nurturer เพื่ อ การออม เป็ นนิ ติ บุ ค คลแยกต่ า งหากจากบริ ษ ัท จัด การ ดัง นั้น บริ ษ ัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ด ttb smart port 2
nurturer เพื่อการออม ทั้งนี้ ผลการดาเนิ นงานของกองทุนเปิ ด ttb smart port 2 nurturer เพื่อการออม ไม่ได้ข้ ึนอยู่กบั
สถานะทางการเงินหรื อผลการดาเนินงานของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
กองทุนนี้ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกันโดยไม่จากัดอัตราส่ วน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนั อาจเกิดจากนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการ
เดียวกัน ดังนั้น บริ ษทั จัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งดังกล่าว เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุน
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริ ษทั จัดการ หรื อทางเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการที่
https://www.thanachartfundeastspring.com
บริ ษทั หลักทรั พย์จัดการกองทุน ธนชาต จากัด อาจลงทุนในหลักทรั พย์หรื อทรั พย์สินอื่ นเพื่อ บริ ษทั หลักทรั พ ย์
จัดการกองทุน ธนชาต จากัด เช่นเดียวกันกับที่บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด ลงทุนในหลักทรั พย์
หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริ ษทั จัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ผูล้ งทุนสามารถขอดูขอ้ มูลการลงทุนเพื่อบริ ษทั จัดการได้ที่
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บริ ษ ัท จัด การ ผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรั บซื้ อคื นหน่ วยลงทุ นที่ ไ ด้รั บ การแต่ งตั้งจากบริ ษ ัทจัด การ (ถ้า มี ) และ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสามารถขอข้อมูลดังกล่าวได้ที่บริ ษทั จัดการ
ในกรณี ที่ผูล้ งทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติ ม ผูล้ งทุนสามารถขอหนังสื อชี้ ชวนส่ วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน 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 ิตามจรรยาบรรณและประกาศ
ต่างๆ ที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริ ษทั จัดการทราบ เพื่อที่บริ ษทั
จัดการจะสามารถกากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสี ยงและการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสี ย งได้ที่ทาการของบริ ษทั
จัด การหรื อ โดยผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต ของบริ ษัท จัด การ https://www.thanachartfundeastspring.com และ
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั จัดการ
บริ ษทั จัดการและ/หรื อผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนที่บริ ษทั จัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล
เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผูส้ นใจสั่งซื้ อหน่วยลงทุน หรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ผูล้ งทุนตามคาจากัดความของกฎหมายหรื อตามที่หน่วยงานที่มีอานาจกาหนด ทั้งก่อน และหรื อภายหลังการลงทุน
ในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และ
ประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อเพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางปฏิ บตั ิ หรื อการตีความ หรื อการสั่งการของหน่ วยงานผูม้ ี
อานาจ ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนมีหน้าที่ตอ้ งทาความรู ้จกั ตัวตนของ
ลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD) โดยผูส้ นใจสั่งซื้อหน่วย
ลงทุน หรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ ยวกับการรู ้จกั ตัวตนของลูกค้า (KYC)
และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริ ษทั จัดการและหรื อผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนทราบ
โดยตามแนวทางปฏิบตั ิของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริ ษทั จัดการและหรื อผูส้ นับสนุนการขาย
และรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนจาเป็ นต้องดาเนิ นการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิ ดบัญชีเพื่อใช้บริ การใหม่ การทา
ธุ รกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปั จจุ บนั เป็ นระยะๆ รวมทั้งการดาเนิ นการอื่นๆ ตามที่
ลงทุนมีหน้าที่ตอ้ งทาความรู ้จกั ตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due
Diligence : CDD) โดยผูส้ นใจสั่งซื้ อหน่ วยลงทุน หรื อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนมี หน้าที่ แจ้งการเปลี่ ยนแปลง
ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การรู ้ จัก ตัว ตนของลู ก ค้า (KYC) และการพิ สู จ น์ ท ราบลู ก ค้า (CDD) ให้ บ ริ ษัท จัด การและหรื อ
ผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบตั ิของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
ดังกล่าว บริ ษทั จัดการและหรื อผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจาเป็ นต้องดาเนิ นการตามกฎหมาย
ครอบคลุมทั้งการเปิ ดบัญชี เพื่อใช้บริ การใหม่ การทาธุ รกรรมของลูกค้าเดิ ม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เ ป็ น
ปัจจุบนั เป็ นระยะๆ รวมทั้งการดาเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานผูม้ ีอานาจกาหนดแนวทาง
บริ ษ ัทจัด การมี วตั ถุ ประสงค์ที่จะไม่ เ สนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุน กับ หรื อเพื่ อ ประโยชน์ กับ 1) พลเมื อ ง
สหรัฐอเมริ กา หรื อผูม้ ีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่ งรวมถึงดิ นแดนของประเทศสหรั ฐอเมริ กา หรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผูท้ ี่มีหนังสื อเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผูถ้ ือ Green Card ที่
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วน เป็ นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิ ติบุคคลดังกล่าว 3)หน่ วยงานของรั ฐบาลสหรั ฐ อเมริ กาทั้งในและนอก
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ประเทศสหรัฐอเมริ กา 4) ผูล้ งทุนซึ่ งติดต่อหรื อรับข้อมูล หรื อส่ งคาสั่งเกี่ยวกับหน่ วยลงทุนของบริ ษทั จัดการ หรื อ
ชาระ/รั บชาระเงิ นเกี่ ยวกับหน่ วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรั ฐอเมริ กา ทั้งนี้ รวมถึ งผูล้ งทุนที่ ใช้ตวั แทนหรื อ
ผูจ้ ัดการที่ ต้ งั อยู่ใ นประเทศสหรั ฐ อเมริ กาในการดาเนิ นการดังกล่ าว 5) กองทรั พย์สิ นของบุคคลและนิ ติ บุค คล
ดังกล่าวตามข้อ 1 – 4
บริ ษทั จัดการจึงขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสั่งซื้ อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่ วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้อม สาหรับผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้างต้น
การพิจารณาร่ างหนังสื อชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต.
ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสื อชี้ ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ประกันราคาหรื อ ผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
หนังสื อชี้ชวนฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนำยน 2565
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กองทุนเปด ttb smart port 2 nurturer เพื่อการออม
รายละเอียดโครงการจัดการ
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปด ttb smart port 2 nurturer เพื่อการออม
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : ttb smart port 2 nurturer Super Savings Fund
ชื่อยอโครงการ : tsp2-nurturer-SSF
ประเภทโครงการ : กองทุนเปด
ประเภทการขาย : หลายครั้ง
การกําหนดอายุโครงการ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมนี้ ที่อยูในระหวางการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ ในกรณีที่เกิดเหตุการณดังตอไปนี้
1. ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุนไดตามที่ระบุไวใน
โครงการ หรือ
2. ในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดครั้งแรก ตํ่ากวา 500,000,000 บาท (หารอยลานบาทถวน) และบริษัทจัดการประสงคจะยุติ
โครงการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบถึงเหตุการณดังกลาว ผานเว็บไซตบริษัทจัดการ หรือชองทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด
ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงคของโครงการ :
สงเสริมการลงทุนระยะยาวของผูลงทุนทั่วไป โดยผูลงทุนจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี เมื่อผูลงทุนซื้อหนวยลงทุนและปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรและหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด ทั้งในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมใน
อนาคต
และเพื่อสรางผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนของกองทุนเปด ttb smart port 2 nurturer โดยจะ
ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนเปด ttb smart port 2 nurturer โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิ
ของกองทุน สวนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพยอื่นใดที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ผสม
การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :
- ตราสารทุน
- ตราสารหนี้
- ทองคํา
- นํ้ามันดิบ
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- สินคาโภคภัณฑ
- หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/REITs
- กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน
- หนวย private equity
การกําหนดสัดสวนการลงทุนใน ตราสารทุน
สัดสวนการลงทุน : ไมเกิน รอยละ 40 ของ NAV
การกําหนดสัดสวนการลงทุนใน ตราสารหนี้
สัดสวนการลงทุน : ไมกําหนด
การกําหนดสัดสวนการลงทุนใน ทองคํา
สัดสวนการลงทุน : ไมกําหนด
การกําหนดสัดสวนการลงทุนใน นํ้ามันดิบ
สัดสวนการลงทุน : ไมกําหนด
การกําหนดสัดสวนการลงทุนใน สินคาโภคภัณฑ
สัดสวนการลงทุน : ไมกําหนด
การกําหนดสัดสวนการลงทุนใน หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/REITs
สัดสวนการลงทุน : ไมกําหนด
การกําหนดสัดสวนการลงทุนใน กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน
สัดสวนการลงทุน : ไมกําหนด
การกําหนดสัดสวนการลงทุนใน หนวย private equity
สัดสวนการลงทุน : ไมกําหนด
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต บลจ. เดียวกัน
- กองทุนรวมเพื่อการออม
- กองทุนรวมฟดเดอร
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุนเปด ttb smart port 2 nurturer
ประเทศที่กํากับดูแลการเสนอขาย : ไทย ( THAILAND )
หลักเกณฑเงื่อนไขการมุงรักษาเงินตน
ขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการมุงรักษาเงินตน :
ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินที่มุงรักษาเงินตน :
ขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการมุงรักษาเงินตน :
Sector ของกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) :
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ :
- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต บลจ. เดียวกัน
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับตางประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและตางประเทศ
การกําหนดสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
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กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนเปด ttb smart port 2 nurturer (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไม
นอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลัก เปนกองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund of Funds) ที่มีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและ
ตางประเทศ ตั้งแต 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนปลายทาง
ดังกลาวมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพยสินทางเลือก และหรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต.
กําหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนกําหนดสัดสวนการ
ลงทุนในตราสารทุนไมเกินรอยละ 40 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

อยางไรก็ตาม กองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนเปด ttb smart port 2 nurturer หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง1) หรือ
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการโดย
เฉลี่ยรอบปบัญชีไมเกินรอยละ 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ยกเวนกรณีที่กองทุนปลายทางเปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
(กอง1) และกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของกองทุนปลายทาง โดย
การลงทุนในหนวยลงทุนดังกลาวตองอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่สํานักงานกําหนด
ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไมสามารถลงทุนยอนกลับในกองทุนตนทาง (Circle investment) และกองทุนรวมปลายทางนั้นอาจลงทุนในหรือ
มีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมใด ภายใตบริษัทจัดการเดียวกันเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการตอไปไดอีกไมเกิน 1 ทอด

สวนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทั้งในและ/หรือตางประเทศ ตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบใหกองทุน
ลงทุนได

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
รวมทั้งอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ทั้งนี้ กองทุนจะไมลงทุนใน
ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาระดับที่สามารถลงทุนได (Non-Investment grade) และตราสาร
หนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) และ/หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น อยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยางตามที่ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดใหลงทุนได

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปน Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลักทรัพยตางประเทศได หรือเปลี่ยนกลับมาเปน Feeder Fund ได โดยไมทําใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk
spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ใหเปนดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณตลาด และตองเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือ
หนวยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงผูถือหนวยลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือชอง
ทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด กอนดําเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกลาว
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที่กองทุนหลักที่กองทุนลงทุนนั้นไม
เหมาะสมอีกตอไป หรืออาจสืบเนื่องจากการที่กองทุนหลักที่กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจสงผลกระทบอยางมีนัย
สําคัญ เชน เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เปนตน และ/หรือไดรับผลกระทบจากเหตุการณตางๆ เชน ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมี
ความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณไมปกติตางๆ เปนตน และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่กระทบตอการลงทุน เชน
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการลงทุน หรือในกรณีที่กองทุนไมสามารถเขาลงทุนในกองทุนหลักได หรือในกรณีที่
บริษัทจัดการเห็นวาการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนหลัก ไมเหมาะสมอีกตอไป อาทิ กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนหลักดังกลาวตํ่ากวา
ผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกลเคียงกันอยางมีนัยสําคัญหรือติดตอกันเปนระยะเวลานาน หรือการลงทุนของกองทุน
หลักไมเปนไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนหลักกระทําความผิดรายแรงหรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจสงผลตอ
การดําเนินการของกองทุนในฐานะผูลงทุน

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะไมขัดกับวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของกองทุน และคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุนเปนสําคัญ โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว

รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุนเปด ttb smart port 2 nurturer
1. กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุนเปด ttb smart port 2 nurturer บริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
ธนชาต จํากัด โดยกองทุนดังกลาวเปนกองทุนรวมที่เสนอขายใหกับผูลงทุนทั่วไป (retail investors)
เปนกองทุนที่จดทะเบียนที่ประเทศไทย

ปจจัยความเสี่ยงและขอมูลที่เกี่ยวกับการลงทุนที่สําคัญ ของกองทุนหลักไดถูกเปดเผยรายละเอียดไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แลว และผูถือ
หนวยลงทุนสามารถเขาถึงขอมูลกองทุนหลักเพื่อศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่เว็บไซตของบริษัทจัดการ
https://www.thanachartfundeastspring.com
กองทุนเปด ttb smart port 2 nurturer
ชื่อกองทุนหลัก

ISIN Code

THA356010001

Bloomberg Code

TSP2NUT TB

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

15 มิถุนายน 2564
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ประเภทโครงการ

กองทุนรวมผสม

อายุโครงการ

ไมกําหนด

นโยบายการลงทุน

กองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund of Funds) ที่มีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและตางประเทศ ตั้งแต
2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนปลายทางดังกลาวมีนโยบายลงทุนในตราสาร
ทุน ตราสารหนี้ ทรัพยสินทางเลือก และหรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม
เกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนกําหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารทุนไมเกินรอยละ40ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน

บริษัทจัดการจะมอบหมายให Amundi Asset Management เปนผูรับดําเนินการงานดานการจัดการลงทุนของกองทุน
(outsource fund manager) รวมถึงมีสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบ และเงื่อนไขการเปลี่ยนผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน
เปนไปตามที่ระบุในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแตงตั้งผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน ซึ่ง Amundi Asset
Management เปนบริษัทจัดการกองทุนที่จัดตั้งในประเทศฝรั่งเศส และไดรับใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใตการกํากับดูแลของ
The Autorite des Marches Financiers (AMF) ซึ่งเปนสมาชิกสามัญของ International
Organizations of Securities Commission (IOSCO)

การลงทุนของกองทุนในกองทุนปลายทางอาจอยูในหลากหลายสกุลเงินอาทิเชน สกุลเงินดอลลารสหรัฐ สกุลเงินยุโร โดยกองทุนอาจเขาทํา
สัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการ
กองทุน

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซึ่งอยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดสวนไมเกินรอยละ 100 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหนวยลงทุนดังกลาวตองอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑเงื่อนไขที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไมสามารถลงทุนยอนกลับในกองทุนตนทาง (circle investment) และ
กองทุนปลายทางไมสามารถลงทุนตอในกองทุนอื่นภายใต บลจ. เดียวกันอีก (cascade investment)
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อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยแบบถวงนํ้าหนักระหวาง
ดัชนีชี้วัด

(1 <
TTM <= 3)) (Net Total Return of ThaiBMA
Government Bond Index (Group 1 (1 < TTM
<= 3))) (รอยละ 21)
1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลหักภาษีแลว ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Group 1

2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Short-term
Government Bond Index) (รอยละ 10.50)

3. ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุนกูหักภาษีแลว ที่คิดคํานวณจากขอมูล Mark-to-Market ที่มีอันดับความนาเชื่อถือในระดับนา
ลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Group 1 (1 < TTM <= 3)) (Net Total Return of
ThaiBMA MTM Corporate Bond Index (BBB up) (Group 1 (1 < TTM <= 3))) (รอยละ
3.50)

4. Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Hedged THB (รอยละ 45)
ในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

5. MSCI World Net Total Return USD Index (รอยละ 10) ในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวย
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

6. MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return USD Index (รอยละ 10) ในรูปสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

นโยบายการจายเงินปนผล

ไมมี

วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน

ทุกวันทําการ

บริษัทจัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด

สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

ผูสอบบัญชี

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
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2. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่สําคัญของกองทุนเปด ttb smart port 2 nurturer (กองทุนหลัก)

คาธรรมเนียมหรือคาใชจาย

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)1

อัตรารอยละ

ไมเกินรอยละ 2.1400 ตอป

ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

คาใชจายอื่นๆ (Other Expensers)

ไมเกินรอยละ 1.2840 ตอป

ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมทั้งหมด

ไมเกินรอยละ 3.7450 ตอป

(Total Fee)

ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน

ไมเกินรอยละ 1.50%

(Front-end Fee)
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ไมเกินรอยละ 1.50%

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมหรือคาใชจาย

อัตรารอยละ

(Back-end Fee)

หมายเหตุ : กรณีที่กองทุนเปด ttb smart port 2 nurturer เพื่อการออม (กองทุนตนทาง) ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการ
จัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการซํ◌าซอนกับกองทุนปลายทาง
1 คาธรรมเนียมผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุนรวมอยูในคาธรรมเนียมการจัดการแลว (อัตราไมเกิน 0.5350%

ตอปของ NAV ปจจุบันเรียกเก็บ 0.1926% ตอปของ NAV)
3. ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินทุนโครงการ
จํานวนเงินทุนโครงการเริ่มตน : 2,500,000,000.00 บาท
นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : ไมมี
ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนมากกวาจํานวนเงินทุน : ไมมี
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท
จํานวนหนวยลงทุนเริ่มตน : 250,000,000.0000 หนวย
ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก
รายละเอียดเพิ่มเติม : 4. การบริหารจัดการกองทุน
นโยบายการกูยืม :
บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด ทั้งนี้จะทําเพื่อการบริหารสภาพคลอง
ของกองทุนรวมเทานั้น
การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) :
- การลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน
กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : อื่น ๆ
ดํารงคาความผันผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (tracking error : “TE” %
ตอป) : รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธการบริหารกองทุน :
มุงหวังผลตอบแทนใหใกลเคียงกองทุนหลัก
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กลยุทธการลงทุนของกองทุน (Investment Strategy) :
รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธการลงทุนของกองทุน :
ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน
5. การแบงชนิดหนวยลงทุน (class of unit) : ไมมี
6. การจายเงินปนผล
นโยบายการจายเงินปนผล : ไมจาย
หลักเกณฑการจายเงินปนผล :
ไมมี
กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :
ไมมี
7. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : 1.00 บาท
จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติม :
วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูถือหนวยลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทําการ
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา
เงื่อนไข ขอจํากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
เปนไปตามประกาศ
เงื่อนไข ขอจํากัด การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง :
1. เครื่องมือการกําหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย
1.1 คาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง (liquidity fee)
- กองทุนรวมทั่วไป
อัตราคาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลองไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน
ระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก ไมตํ่ากวารอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และ / หรือ
ระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนไมเกินกวา 30 วัน
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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
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
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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
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อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน ดวยวิธี
- Full swing pricing
- Partial swing pricing

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

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

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
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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
2) ตนทุนและคาใชจายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลองรองรับธุรกรรมขนาดใหญ (ถามี) และ/หรือ ตนทุนในการปรับใชตราสาร
อนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยง
3) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
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• 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
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การพิจารณาใชเครื่องมือ
• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใชการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของ
กองทุนเทียบกับ มูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเกินกวา ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวย
ลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวย
มูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใชขอมูลดังตอไปนี้
1) มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขามากกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
2) มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขานอยกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยน ออก
ทั้งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที่ตางกัน
• 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
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2. การกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (notice period)
- กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยลงทุนมูลคาขั้นตํ่า ตั้งแตรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน จะตองแจงบริษัทจัดการ
ลวงหนาเปนเวลาสูงสุดไมเกิน 3 วันทําการ

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

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

- 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)
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- 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
หนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใช
• บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบเมื่อมีการใช Redemption gate โดยไมชักชา
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• ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

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

การพิจารณาใชเครื่องมือ
• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Redemption Gate ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณไมปกติ หรือประเมินวาสถานการณอาจจะไมปกติ โดย
บริษัทจัดการอาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold ได โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
1. ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพยสิน
2. สภาพคลองของตลาดทรัพยสินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคลองของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินวาสภาพคลองของกองทุนจะไม
สอดคลองกับปริมาณการไถถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถถอนผิดปกติ เนื่องจากมีการไถถอนมากกวา Redemption Gate ที่
กําหนดไว
3. ปจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ
เทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
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- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการ
ใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
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 และกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน

4. การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน (suspension of
dealings) บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการไดสูงสุดไมเกิน 5 วันทําการ เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจําเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับ
ความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชน อันเนื่องจาก เหตุจําเปนตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
1. ไมสามารถจําหนาย จาย โอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวม ไดอยางสมเหตุสมผล
2. ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางเปนธรรม และเหมาะสม
3. มีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
อนึ่ง การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน (suspension of
dealings) ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตาม ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สน. 9/2564
เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย และกองทุนรวมเพื่อผูลงทุน
ประเภทสถาบัน
ทั้งนี้ การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน (suspension of
dealings) ดวยเหตุอื่น ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู
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ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนสวนบุคคล

5. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลวหรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่ง
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลใน
รายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตอง
ตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตอง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขาย
หนวยลงทุน หยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ใชในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และแจงใหผูที่ไดมีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ทราบโดยพลัน
8. คาธรรมเนียมและคาใชจาย
8.1 คาธรรมเนียมรวม
ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 3.745 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ่มเติม : 8.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 2.14 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.107 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.214 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)
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end fee) : ไมมี
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching in)
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา :
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching out)
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก :
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : ไมมี
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : มี
ฉบับละ : 53.5 บาท
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คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่น : มี
คาธรรมเนียมอื่นๆ :
ในอัตราไมเกิน รอยละ ของมูลคาหนวยลงทุน : 0
รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน) : 8.4 วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม
15.4.1 คาธรรมเนียมการจัดการรายป คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป จะ
คํานวณโดยใชมูลคาทรัพยสินทั้งหมดของกองทุน หักดวย มูลคาหนี้สินทั้งหมดของกองทุน ณ วันที่คํานวณ ทั้งนี้ มูลคาหนี้สินทั้งหมด
ไมรวม คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน คาธรรมเนียมนายทะเบียน ที่ยังไมไดมีการคํานวณและ/หรือยังไม
ไดมีการบันทึกเปนหนี้สินจนถึงวันที่คํานวณ
15.4.2 การคํานวณคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ จะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
(ถามี)
15.4.3 การคํานวณคาธรรมเนียมและคาใชจายตามขอ 15.2.1 15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเปนรายวัน และเรียกเก็บจากกองทุน
เปนรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ้นเดือน
15.4.4 คาใชจายในการดําเนินงานที่เรียกเก็บตามขอ 15.2.6 จะเรียกเก็บตามที่จายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจาย
ทั้งจํานวนหรือทยอยตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนเฉลี่ยเทากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะไดรับประโยชนจากคาใชจายนั้น
15.4.5 ทั้งนี้ การตัดคาใชจายดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทย
8.5 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมและคาใชจายตามขอ 15.2 และ 15.3 โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติม
โครงการ โดยจะดําเนินการดังตอไปนี้
15.5.1 กรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงคจะลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามที่ไดระบุไวในโครงการ และไดดําเนินการดังกลาว
แลว บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบอยางทั่วถึงดวยวิธีการที่เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่มีการ
ลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว ทั้งนี้ การเปดเผยขอมูลตองกระทําโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนได
รับทราบขอมูลดังกลาวอยางทั่วถึง เชน เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุนทุกแหง
ของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) เปนตน
การลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใหแตกตางไปจากโครงการ ใหถือวาสํานักงานใหความเห็นชอบการแกไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่อง
ดังกลาวเมื่อบริษัทจัดการไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว
15.5.2 กรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงคจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไวในโครงการ บริษัทจัดการตอง
คํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ และตองเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุน
ทราบลวงหนาอยางทั่วถึงดวยวิธีการที่เหมาะสม อันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางทั่วถึง โดยอยางนอยตอง
จัดใหมีการเผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการ และผู
สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
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(1) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นไมเกินกวาอัตราขั้นสูงของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามที่ระบุไว
ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียม
หรือคาใชจายเพิ่มขึ้น
(2) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตราขั้นสูงของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามที่ระบุไว
อยางชัดเจนในโครงการแลววาบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกลาวได ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ปนับแตวันที่บริษัท
จัดการกองทุนรวมประสงคจะขึ้นคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑดังนี้
(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นไมเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกลาว บริษัทจัดการจะ
เปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วันกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่เพิ่มขึ้นดังกลาว
(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกลาว บริษัทจัดการจะตองได
รับมติพิเศษ
ทั้งนี้ ในการเปดเผยขอมูลตามขอ 15.5.2 มิใหนํามาใชกับกรณีที่บริษัทจัดการไดรับมติพิเศษ
15.5.3 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามขอ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุนรวม
10. กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุน :
คํานวณภายใน :
และประกาศภายใน : 3 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: 0-2126-8399 Fax: 0-2055-5801
Website:https://www.thanachartfundeastspring.com
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
บริษัทจัดการมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้
(1) ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสิน ซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนครั้งแรก
(2) จัดการกองทุนใหเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการที่ไดรับอนุมัติ ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการและผูถือหนวยลงทุนอยาง
เครงครัด
(3) นําเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพยตางๆ และซื้อขาย จําหนาย สั่งโอน เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หลักทรัพยที่ลงทุนไวนั้นตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายและตามวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของโครงการที่ไดรับ
อนุมัติ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนหลัก
(4) ดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(5) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว หรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืน นับตั้งแตที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ
มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อหรือขายของกองทุน แลวแตกรณี
(6) แจงการแกไขเพิ่มเติม จํานวน และมูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดของกองทุน ณ วันทําการสุดทายของเดือนใหแกสํานักงานคณะ
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กรรมการ ก.ล.ต. ภายในวันที่ยี่สิบของเดือนถัดไป
(7) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในโครงการ เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน
(8) เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหุนหรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอยูเทาที่จําเปน ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชน
ของผูถือหนวยลงทุน
(9) เปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที่กําหนดไวในสวนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
(10) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําการได ภายในขอบเขตของกฎหมาย
(11) จัดการรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนและขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามจํานวนทั้งหมดที่มีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืน
หนวยลงทุนในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ยกเวนกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุน การหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนการ
ชั่วคราว หรือการปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในขอ “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” และกรณีการไมขาย
หรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตาม
เงื่อนไขที่ระบุในขอ “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน”
(12) สั่งผูดูแลผลประโยชนใหสงมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหนายจายโอนหลักทรัพย ตลอดจนชําระราคาคาหลักทรัพย และเบิกจายเงิน
ของกองทุนสําหรับคาใชจายในการดําเนินงานของกองทุนภายใตรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
(13) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของกองทุน และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนภายใตขอบเขต หนาที่ และ
ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ จะตองไมขัดตอกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(14) ปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดใหเปนหนาที่ของ
บริษัทจัดการ ทั้งในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด
(15) จัดใหมีการรับและจายคาธรรมเนียม คาใชจาย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและใหแกผูถือหนวยลงทุนและกองทุน ใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดการของกองทุนตามที่กําหนดไวในสวนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
(16) ไดรับคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน คาตอบแทนในการจขัดการกองทุนและคา
ธรรมเนียม คาใชจายและ/หรือเงินตอบแทนอื่นใด ตามอัตราที่กําหนดไวในสวนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
(17) จัดใหมีบริการทดรองจายเงินเพื่อชําระราคาหลักทรัพยลวงหนาจากผูรับฝากทรัพยสินตางประเทศ ณ วันชําระราคา สําหรับกรณีการ
ลงทุนในตางประเทศ ทั้งนี้ คาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการทําธุรกรรมของผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศดังกลาว ถือเปนคาใชจายของ
กองทุนรวมตามที่กําหนดไวในสวนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
(18) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของผูดูแลผล
ประโยชนของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุน และแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเงื่อนไขในการ
เปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนที่กําหนดไวในสวนขอผูกพัน ทั้งนี้โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กอน
(19) แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(20) จัดใหมีผูสอบบัญชีของกองทุนที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑแหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง
หลักเกณฑการใหความเห็นชอบของผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย
(21) แตงตั้งผูชําระบัญชีของกองทุน ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อยุติหรือเลิกกองทุน
(22) แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
(23) แตงตั้งและถอดถอนที่ปรึกษา (ถามี) ที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของบริษัทจัดการ โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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(24) ออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุน
(25) จัดการรับซื้อคืนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนรายใดในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนนั้นๆ ขายคืนหนวยลงทุนเกินกวาจํานวน
หนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนตามที่ระบุเงื่อนไขไวในสวนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
(26) ปดบัญชีกองทุนของผูถือหนวยลงทุนที่มิไดทําการซื้อขายหนวยลงทุนและไมมีหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในสวนรายละเอียดโครงการ
จัดการกองทุนรวม คงเหลืออยูในบัญชีกองทุน
(27) จัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนไวกับผูดูแลผลประโยชน
(28) จัดใหมีการเก็บรักษาไวซึ่งทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(29) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบระยะเวลาบัญชีหรือปปฏิทินและรายงานทุกรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และสงรายงานดังกลาวแกผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่สํานักงานจัดไว ทราบภายใน 2 เดือนนับตั้งแตวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบระยะเวลาบัญชีหรือปปฏิทิน และ
ภายใน 3 เดือนนับตั้งวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน
โดยเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถือหนวยแจงความประสงคใหจัดสงรายงานดังกลาว บริษัทจัดการจัดสงรายงานดัง
กลาวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพหรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส
(30) จัดทําหนังสือชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปบัญชี และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชี
(31) เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการลงทุน และขอมูลการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก (ถามี) ตามที่สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเปนรายเดือนทางเว็บไซตของบริษัทจัดการภายใน 15 วันนับแตวันทําการสุดทายของแตละเดือน
(32) เปดเผยขอมูลรายละเอียดเงินลงทุน การกูยืมเงิน และการกอภาระผูกพัน ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเปนราย
ไตรมาสทางเว็บไซตของบริษัทจัดการภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นไตรมาส
(33) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนเปดตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียคาธรรมเนียมตาม
อัตราที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกลาวสูญหายหรือถูกทําลาย
(34) จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกวันทําการนั้น
(35) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกสิ้นวันทําการนั้น
(36) จัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยที่มีมูลคาเกินอัตราสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดหลักทรัพยมาเพิ่มเติม พรอมทั้งวันที่หลักทรัพยมีมูลคาเกินอัตราที่กําหนดพรอมสาเหตุ และ
สงใหผูดูแลผลประโยชนทราบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่หลักทรัพยและ/ หรือทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราที่กําหนด เวน
แตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเปนอยางอื่น
(37) ดําเนินการเลิกกองทุนตามที่กําหนดไวในสวนขอผูกพัน
(38) จัดสงขอมูล รายงานเพิ่มเติมตามทีสํานักงานรองขอเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานกํากับดูแลธุรกิจของกองทุน ใหสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือผานระบบอิเล็กทรอนิกสที่สํานักงาน ก.ล.ต. จัดให ภายในระยะเวลาตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. แจง
(39) สิทธิอื่นใดตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(40) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของกองทุน และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนภายใตขอบเขต หนาที่ และ
ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
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กรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมในอนาคต
(41) แยกทรัพยสินของกองทุนไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัทจัดการ รวมทั้งจัดใหไดมาซึ่งผลประโยชนที่ไดจากการนําทรัพยสินของ
กองทุนไปลงทุน และนําทรัพยสินและผลประโยชนดังกลาวของกองทุนฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน
(42) ดําเนินการทวงถาม ฟองรองและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื่นใดแทนกองทุน กับผูออกหลักทรัพยที่ กองทุนลงทุนหรือมีไว เพื่อใหได
รับการชําระหนี้หรือไดมาซึ่งสิทธิในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนพึงจะไดจากการลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยดังกลาว
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามขอผูกพัน โครงการจัดการกองทุน กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจตลาดหลักทรัพยแหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ในกรณีที่ขอกําหนดในขอผูกพันหรือโครงการ
จัดการกองทุนรวมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนไดดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุน ไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแลว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคําสั่งของสํานักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมเขาทําหนาที่ตอไปไดซึ่ง
รวมถึงการสงมอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหแกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม
2. ผูดูแลผลประโยชน
ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ที่อยู :
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท 0-2296-4763-90
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่กําหนดไวในสวนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน รับเงินตาง ๆ ที่กองทุนจะพึงไดรับจากการจัดตั้งและดําเนินงานของกองทุน เชน เงิน
ซื้อหนวยลงทุน และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย เงินไดจากการจําหนายหรือเวนคืนหลักทรัพยและเงินอื่นใดของกองทุนและนําเขาไวในบัญชีเงิน
ฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพยสินของกองทุน ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(3) จัดใหมีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จําหนาย สงมอบและโอนหลักทรัพยตาง ๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทุนตลอดจนรับชําระหรือชําระ
ราคาคาหลักทรัพยดังกลาว ทั้งนี้ใหเปนไปตามคําสั่งของบริษัทจัดการ เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกตองและครบถวนแลว
(4) จายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเปนคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(5) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนตามราคาที่เปนธรรมในกรณีที่วิธีการคํานวณมูลคา
ทรัพยสินตามปกติทําใหมูลคาทรัพยสินไมเหมาะสมกับสภาวการณในขณะคํานวณมูลคา หรือกรณีที่เปนทรัพยสินอื่นนอกจากที่กําหนดไวใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(6) จายเงินเฉลี่ยคืนคาหนวยลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนเทาที่คงเหลืออยูเมื่อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูดูแลผลประโยชน
ทราบลวงหนาตามสมควร
(7) ทําหนาที่ในชวงระยะเวลาการชําระบัญชีดังตอไปนี้
(ก) ดูแล รับฝากทรัพยสินของกองทุนจนกวาการชําระบัญชีจะเสร็จสิ้น
(ข) ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู
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ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทําการตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 จนกอใหเกิด
ความเสียหายแกกองทุน ใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยไมชักชา
(ค) จายเงินสวนที่เหลือจากการกันเงินเพื่อชําระหนี้ทั้งหมดของกองทุนแลวคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามสวนของหนวยลงทุนที่ผูถือหนวย
ลงทุนแตละรายถืออยู
ทั้งนี้ หนาที่ของผูดูแลผลประโยชนจะสิ้นสุดลงเมื่อผูชําระบัญชีไดดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการไดคํานวณไว เมื่อเห็นวาคํานวณถูกตองแลว ผูดูแลผลประโยชนจะตองรวมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิด
ขึ้นจากความผิดพลาดในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัท
จัดการไดคํานวณไวและผูดูแลผลประโยชนไดรับรองความถูกตองแลว
(9) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย การรับดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงมูลคา
หลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลตอการถือครองหลักทรัพยของกองทุน โดยทันทีที่ผูดูแลผลประโยชนไดรับขาวเปนลายลักษณ
อักษร
(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังตอไปนี้ และสงแกบริษัทจัดการ
(ก) รายงานเปนลายลักษณอักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจําหนาย หลักทรัพย ดอกเบี้ย และ
อื่น ๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนที่รับฝากไว
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน
และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน
(11) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนและขอผูกพันระหวางผูถือหนวย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด
(12) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามมาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติ ดังกลาวโดยเครงครัด หากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามให
แจงบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนหรือไมปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา 125 ผูดูแลผลประโยชนจะทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวโดยละเอียด และสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน
นับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูถึงเหตุการณ ดังกลาว
(13) ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไวโดยเครงครัด
(14) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบเปนหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพยที่จะตองปดโอน หรือกําลังอยูในระหวางทําการปดโอนใน
ชื่อของกองทุน เพื่อประโยชนในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย การรับดอกเบี้ยและอื่น ๆ
(15) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท
จัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาใชจายในการฟองรอง
บังคับคดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุน
(16) ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแก ผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืน
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หนวยลงทุนของกองทุน กรณีไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว หรือหยุดรับคําสั่ง
ซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน กรณีการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง
(17) แจงการเลื่อนกําหนดชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่องดังกลาว พรอมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให
ความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัทจัดการ
(18) ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้ตามวิธีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(19) แสดงความเห็นของผูดูแลผลประโยชน เกี่ยวกับการจัดการกองทุนเปดในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบระยะเวลาบัญชี
หรือปปฏิทิน และรายงานทุกรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน และสงใหบริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลา
6 เดือนและรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนเปด
(20) รับรองความถูกตองในการคํานวณจํานวนหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหนวยลงทุนแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนเงินที่บริษัท
จัดการโอนเขาบัญชีของกองทุน และจํานวนหนวยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของผูถือหนวยลงทุนในแตละวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน
ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(21) ชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการแกผูขายคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชนหรือ
ทรัพยสินอื่น ๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(22) รับเงินคาซื้อหนวยลงทุนของผูลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเขาบัญชีของกองทุน
(23) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ของผูดูแลผล
ประโยชน
(24) ดําเนินการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(25) ดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการขออนุญาตนําเงินตราเขาออกนอกประเทศตามคําสั่งของบริษัทจัดการ โดยจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอบังคับวาดวยการปริวรรตเงินตรา
(26) นําสงภาษีที่เกี่ยวของเนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ (ถามี)
(27) จัดใหมีผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศหรือศูนยรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศ (ถามี) สําหรับประเทศที่กองทุนนําทรัพยสินไป
ลงทุน เพื่อทําหนาที่เก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ โดยผูดูแลผลประโยชนมีหนาที่คัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติของผูรับฝาก
ทรัพยสินในตางประเทศวาถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด มีฐานะมั่นคงและมีศักยภาพในการดําเนินการเปนผูรับฝากทรัพยสินในตาง
ประเทศของกองทุน โดยผูดูแลผลประโยชนจะตองรับผิดชอบการปฏิบัติหนาที่ของผูรับฝากทรัพยสินนั้น
(28) รับรองผลการนับมติในการแกไขเพิ่มเติมโครงการของผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ 55
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ โดยบริษัทจัดการมีหนาที่สงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติ
ใหแกผูดูแลผลประโยชน
ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม และตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนาที่ดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู
ดูแลผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีหนาที่ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรายใหม สามารถปฏิบัติหนาที่ตอไป
ได ซึ่งการดําเนินการดังกลาวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกตอง และครบถวนของสิ่งที่สงมอบใหผูดูแลผลประโยชน
รายใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ในการดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ผูถือ
หนวยลงทุนอาจใชสิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในการ
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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 ไมปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดตกลงไวผูดูแลผลประโยชนหรือบริษัทจัดการอาจ
บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลใหบริษัทจัดการและผูดูแล
ผลประโยชนไมสามารถตกลงที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับประกาศ คําสั่งระเบียบและขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลใหเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาวตอไป ผู
ดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไม
นอยกวา 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมาก ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมดของกองทุน เรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
(5) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวย
คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนแกไขคุณสมบัติใหถูกตอง
ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการทราบเหตุดังกลาว และแจงการแกไขดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต. ทราบภายใน 3 วัน
ทําการนับแตวันที่แกไขเสร็จสิ้น
(6) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดแกไขคุณสมบัติใหถูกตองภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแล
ผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต . ภายใน 15 วันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว และเมื่อไดรับอนุญาตแลว บริษัท
จัดการจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทนโดยพลัน
(7) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนหรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของไปเปดเผย หรือใชในทางที่กอหรืออาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน หรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผล
ประโยชนได โดยบอกกลาวใหผูดูแลผลประโยชนทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน
อนึ่ง ถาการเปนผูดูแลผลประโยชนสิ้นสุดลง ใหผูดูแลผลประโยชนจัดการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุน
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ใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหม หรือตามคําสั่งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื่นใดที่
จําเปน เพื่อใหการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดเปนไปโดยเรียบรอยโดยฉับพลัน เพื่อสามารถทํางานไดอยางตอ
เนื่อง
ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวม หรือผูถือหนวยลงทุนที่ไมเขาขอยกเวนใหกระทําได
หากเปนกรณีที่มีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได
สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :
ทรัพยสินของกองทุนจะเก็บแยกจากทรัพยสินอื่น ณ สํานักงานของผูดูแลผลประโยชน คือ
ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ที่อยู : เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2296-4763-90
และ/หรือที่บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแหงประเทศไทย และ/หรือศูนยรับฝากหลักทรัพยตาง
ประเทศอื่นใด และ/หรือผูรับฝากทรัพยสินหรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพยสินของผูดูแลผลประโยชน และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต ที่บริษัทจัดการและ/หรือผูดูแลผลประโยชนแตงตั้งขึ้นเพื่อเก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ
3. นายทะเบียนหนวยลงทุน
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนธนชาต จํากัด
ที่อยู :
หอง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร
เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท: 0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5802
4. ผูจัดจําหนาย
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
5. ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker)
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
6. ผูลงทุนรายใหญ (Participating Dealer) : หน้า 8 / 24
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7. ที่ปรึกษาการลงทุน
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ :
8. ที่ปรึกษากองทุน
ชื่อ :
ที่อยู :
ไมมี
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ :
9. ผูประกัน
ประเภทของผูประกัน :
ชื่อ :
ที่อยู :
ประเภทและการประกอบธุรกิจของผูประกัน :
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของผูประกัน :
สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ :
ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
รายละเอียดเกี่ยวกับการประกัน
เงื่อนไขการรับประกัน :
จํานวนเงินทุนประกัน :
จํานวนผลตอบแทนที่ประกัน :
ระยะเวลาการประกัน :
วันครบกําหนดระยะเวลาการประกันแตละงวด :
วันที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับชําระเงินลงทุน (และผลตอบแทน) :
ผลของการขายคืนหนวยลงทุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการประกัน :
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ผลของการขายคืนหรือไถถอนหนวยลงทุนเมื่อครบกําหนดระยะเวลาประกัน ในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนสุทธิสูงกวามูลคา ที่ประกัน :
การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใดอันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน จะตองไดรับมติของผูถือหนวยลง ทุน :
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูประกัน :
10. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) : 11. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน : 12. Prime Broker
ชื่อ :
ที่อยู :
13. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน
สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :
ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนแกบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอ "วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน"

ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี ตลอดจนจะตองคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับภายในกําหนดเวลา หากไม
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม
สิทธิในการรับเงินปนผล :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิไดรับจัดสรรผลกําไรของกองทุนรวมตามวิธีที่กําหนดในขอนโยบายการจายเงินปนผล และหัวขอ "การกําหนดเวลา
และวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน"
สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :
1. ผูถือหนวยลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนไปจําหนาย จายโอน จํานํา หรือนําไปเปนประกันได
2. ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหนวยลงทุนได ทั้งนี้ ตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีวิธีการ
โอนหนวยลงทุน ดังนี้
(ก) ผูโอนและผูรับโอน จะตองมายื่นคําขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองที่สํานักงานนายทะเบียนหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูรับโอนไมไดเปนผูใช
บริการกองทุนเปดกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองกรอกรายละเอียดในคําขอ ใชบริการกองทุนเปด และยื่นตอนายทะเบียนหนวยลงทุน
พรอมคําขอโอนหนวยลงทุน
(ข) ในการโอนหนวยลงทุน ผูโอนซึ่งเปนผูถือหนวยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ และผูถือหนวย ลงทุนประเภทนิติบุคคลจะตองแสดงเอกสารสําคัญที่แสดงถึง
การทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เชน หนังสือรับรอง หนังสือมอบอํานาจกระทําการ และหนังสือบริคณหสนธิของนิติบุคคลนั้น ตอ
บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
(ค) ผูโอนหนวยลงทุนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด และหลังจากที่นายทะเบียน
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หนวยลงทุนไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบ ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี พรอม
หลักฐานการรับคําขอโอนหนวยลงทุนแกผูโอนและผูรับโอนไวเปนหลักฐาน
(ง) ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุนของ ผูโอนและผูรับโอน
ในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนหรือเอกสารแสดง
สิทธิในหนวยลงทุนทางไปรษณีย แกผูโอนและผูรับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวย
ลงทุนพรอมเอกสารครบถวนตามที่กําหนด
3. ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดตามปกติ แตทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนไมอาจโอนหนวยลงทุนใหกับหรือเพื่อประโยชนกับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐ
อเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กลาว
3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเกี่ยวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว
5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1 - 4
ดังนั้น บริษัทจัดการจะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน หากการโอนนั้นเปนการโอนหรือจําหนายใหกับหรือเพื่อประโยชนกับผูลงทุนที่
มีลักษณะดังกลาวขางตน
ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :
1. ผูถือหนวยลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนไปจําหนาย จายโอน จํานํา หรือนําไปเปนประกันได
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน ไมวาทอดใดๆ หากการโอน
หนวยลงทุนดังกลาว อาจทําใหบริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใตการจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงดานภาษี หรือความ
เสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและตางประเทศที่มี
ลักษณะเดียวกัน
3. ผูถือหนวยลงทุนสามารถไมอาจโอนหนวยลงทุนใหกับหรือเพื่อประโยชนกับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐ
อเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา
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2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กลาว
3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเกี่ยวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว
5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1 - 4
ดังนั้น บริษัทจัดการจะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน หากการโอนนั้นเปนการโอนหรือจําหนายใหกับหรือเพื่อประโยชนกับผูลงทุนที่
มีลักษณะดังกลาวขางตน
สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการ แกไขเพิ่มเติมโครงการ
ทั้งนี้ เปนไปตามขอ “วิธีการแกไขโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ”

กรณีผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม
นับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 เวนแตกรณีที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงราย
เดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจํานวนที่ถืออยู
สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนหากกองทุนตองเลิกไป โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เห็นชอบเปนผูชําระบัญชี โดยจะไดดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุในขอ "การชําระบัญชีกองทุนบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ"
สิทธิประโยชนอื่นๆ :
สิทธิในการเปลี่ยนประเภทของหนวยลงทุน เนื่องจากหนวยลงทุนของกองทุนเปนประเภทระบุชื่อผูถือ ผูถือหนวยลงทุนจึงไมมีสิทธิในการขอ
เปลี่ยนประเภทของหนวยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนที่ยังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไมครบ
การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวย
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ลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกําหนดในขอผูกพันซึ่งลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวม
โดยชอบ
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทน และคืนเงินทุนไดไมเกินไปกวาสวนของทุนของกองทุน
รวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิในการไดรับประโยชนตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถือหนวยลงทุน
แตละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนดของหนวยลงทุนชนิดนั้น ๆ ดวย
14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :
(1) นายทะเบียนหนวยลงทุน จะดําเนินการบันทึกชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ซึ่งในกรณีผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คน
ขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในใบ“คําขอใชบริการกองทุนรวม” เปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนหรือผูรับ
เงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน
(2) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง 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) หากปรากฏขอผิดพลาดในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน และ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการ
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ทักทวงขอผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและ/ หรือรายงานการถือหนวยลงทุน
เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี
(1) บริษัทจัดการจะจัดทําและนําสงเอกสารหนังสือรับรองการซื้อขายหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ใหแกผูซื้อหนวยลงทุนทุกสิ้นปปฏิทินที่มีการซื้อขายหนวยลงทุนเพื่อใหผูซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมนํา
หนังสือรับรองนี้แนบเปนหลักฐานพรอมกับการยื่นแบบภาษีเงินไดตามที่กฎหมายกําหนด
(2) บริษัทจัดการจะจัดทําและนําสงหนังสือรับรองการโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนแนบ
พรอมหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม ในการขอสิทธิประโยชนทางภาษี
เงื่อนไขอื่น ๆ
หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน จากสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหนวยลงทุน เปนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน หรือรูปแบบอื่นใดที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบใหดําเนินการได
(1) นายทะเบียนหนวยลงทุน จะดําเนินการบันทึกชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ซึ่งในกรณีผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คน
ขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในใบ“คําขอใชบริการกองทุนเปด” เปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนหรือผูรับ
เงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน
(2) ในกรณีที่หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนเปน “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน” นายทะเบียน
หนวยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหนวยลงทุน เพื่อเปนการ
ยืนยันจํานวนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน และจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน พรอมใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถามี) แกผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนโดยทางไปรษณียหรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนเปนผูมอบให ภายใน 15 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุน ที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนหรือ
เอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดสงใหผูถือหนวยลงทุนฉบับลาสุดเปนรายการที่เปนปจจุบันและถูกตอง
(3) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน เฉพาะในกรณีที่ผูถือหนวย ลงทุนรองขอใหบริษัทจัดการ
ออกใบหนวยลงทุน เพื่อนําไปใชเปนหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบัน การเงินหรือกรณีพิเศษอื่น ๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหนวยลงทุน
ทุกกรณีจะกระทําเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร เทานั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
(ก) ผูถือหนวยลงทุนกรอกคําขอใหออกใบหนวยลงทุน ซึ่งขอรับไดจากนายทะเบียนหนวยลงทุน
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(ข) ผูถือหนวยลงทุนยื่นคําขอใหออกใบหนวยลงทุน พรอมชําระคาธรรมเนียมการออกใบหนวยลงทุนตอนายทะเบียนหนวยลงทุน
(ค) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุน แกผูถือหนวยลงทุนตามจํานวนหนวยลงทุนที่
ผูถือหนวยลงทุนกรอกในคําขอใหออกใบหนวยลงทุน สําหรับกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกจํานวนหนวยลงทุนในคําขอใหออกใบหนวยลงทุน
มากกวาจํานวนหนวยลงทุนที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะให
ออกใบหนวยลงทุนสําหรับหนวยลงทุนจํานวนเทาที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น
(ง) ใบหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการออกแกผูถือหนวยลงทุน จะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ่งจะระบุชื่อผูถือหนวย
ลงทุน และในใบหนวยลงทุนจะตองมีลายมือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื่อ
นายทะเบียนหนวยลงทุนหรือใชเครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะอนุญาตใหทํา
ได จึงจะถือวาใบหนวยลงทุนถูกตองและมีผลสมบูรณตามกฎหมาย
(จ) ผูถือหนวยลงทุนที่มีใบหนวยลงทุน หากจะขายคืนหนวยลงทุนจํานวนดังกลาวจะตองนําใบหนวยลงทุนมาสงมอบคืนแกนายทะเบียน
หนวยลงทุนเพื่อโอนหนวยลงทุนนั้นเขาระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) กอน จึงจะขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวได
(4) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการใหมีการออกและจัดสง “รายงานการถือหนวยลงทุน” ซึ่งไดรับการปรับปรุงรายการใหเปน
ปจจุบันอยางนอยเปนรายหกเดือน โดยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูลงทุนทราบขอมูลดังกลาวในชองทางที่เหมาะสม เชน ทางไปรษณีย หรือทาง
จดหมายอิเล็คทรอนิกส (E-mail) เปนตน แกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนหนวยลงทุน ณ วันที่ออกรายงานดังกลาว
(5) หากปรากฏขอผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน
ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการทักทวงขอผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนหรือ
เอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน
(6) บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หนวยลงทุน (Fund Book) เปนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบใหดําเนินการได โดยบริษัทจัดการจะปดประกาศลวงหนา 7 วัน กอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุก
แหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง
และในกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉิน หรือเกิดเหตุอันจําเปนและสมควร บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะใชรูปแบบของ
หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนที่พิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสมกับสถานการณในขณะนั้น โดยจะเปนเพื่อประโยชนของกองทุนและผู
ถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ และไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยในกรณี
ดังกลาวบริษัทจัดการจะปดประกาศที่ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัท
จัดการแตงตั้ง โดยไมชักชา
และเมื่อบริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ใหถือวาหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบที่ใชในขณะนั้น เปนหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนแทน หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบเดิม
(7) บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเงื่อนไขในการออกหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและ
ระยะเวลาการสงมอบ เพื่อประโยชนแกกองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกปองผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือเพื่ออํานวยความสะดวกให
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แกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือวาเปนการปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน และไมถือเปนการแกไขโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน
15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :
ไมมี
16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมจะไมสามารถชําระหนี้ได
บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นทั้งที่เปนหลักประกันและมิใชหลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่
ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ ดังนี้
16.1 กรณีที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย ผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ
วันที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยเปน ผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้
16.1.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะไมนําทรัพยสินดังกลาวและเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้ มารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได
โดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ เวนแตกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้ตกลงรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินนั้นได
และในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากเงินสํารองรายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการบริหารทรัพยสินนั้น
16.1.3 เมื่อมีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินไดสุทธิจากทรัพยสิน
ที่ไดจากการรับชําระหนี้คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่มีเงินไดสุทธิ และจะแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได
เฉลี่ยเงินคืน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเปนอยางอื่น
ในการเฉลี่ยเงินคืนแตละครั้งตามขอ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงใหเห็นวา เงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ไม
คุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวไปรวมจายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ย
เงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนจะคุมกับภาระคาใชจายก็ได ทั้งนี้ หากไดมีการจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้จนครบถวนแลว และ
ปรากฏวาเงินไดสุทธินั้นไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวมารวมคํานวณเปนมูลคา
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ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมก็ได
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยแลว ตอมาปรากฏวากองทุนรวมไดรับชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้
หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในขอ 16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย
16.2.1 กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน
โดยมติพิเศษ
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
16.4 กรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน และจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
อื่นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตอไป โดยตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนตามมติพิเศษใหดําเนินการได
และขั้นตอนที่กําหนดดังกลาวตองสามารถปฏิบัติไดจริงและเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย
การชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน ณ เวลาที่กําหนด เทานั้น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกบุคคลที่เกี่ยวของอื่น ๆ (ถามี) :
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17. การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 125(5) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แกผูถือ
หนวยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวา
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหนวยลงทุน ในกรณีดังนี้
(ก) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนที่มิใชรายยอย และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผูถือหนวยลงทุนไม
เปนผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญ หรือผูมีเงินลงทุนสูง ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผู
ถือหนวยลงทุนไมเปนผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหนวยลงทุน ดังนี้
1. หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายใหผูถือหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเปนกองทุนรวมหุนระยะยาวที่
จัดตั้งขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน และขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียง (ถามี) :
หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน:
การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได
ดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผล
ผูกพันตามมติ
มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้นเสียไป
ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวย
ลงทุน (มติของผูถือหนวยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งเขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน นอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ขอมติ ผูถือหนวยลงทุนที่กําหนดไวในขอผูกพัน หรือที่กําหนดไวในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กําหนดในประกาศนี้แลว
ใหเปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย
(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ตองไดรับ
มติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือ มติพิเศษของ
จํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของ จํานวนหนวย
ลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
วิธีการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน :
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การแกไขเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่งของขอผูกพันที่เปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในขอผูกพัน และมีสาระสําคัญที่เปนไปตาม และไมขัดหรือ
แยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือ
วาขอผูกพันสวนที่แกไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคูสัญญา
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ เรื่อง
ที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ใหรวมถึง
(ก) ขอกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน
(ข) ขอกําหนดเกี่ยวกับการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามขอ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทน. 19/2554
(ค) ขอกําหนดเกี่ยวกับการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น
(ง) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประกันตามขอ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและ
ขอกําหนดเกี่ยวกับ การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน
(จ) เรื่องที่ผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะ ดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยไมตองไดรับมติของผูถือ
หนวยลงทุน
(ก) เปนการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไขเพิ่มเติม โดยไดรับมติโดยเสียงขางมาก
หรือมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน แลวแตกรณี หรือ
(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเปนหรือสมควร และไมกระทบตอสิทธิของผูถือ
หนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด
ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งประทับ
ตราบริษัท (ถามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ที่ทําการและเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อใหผูถือ
หนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมทั้งจัดสงสรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน พรอมทั้งเหตุผลและความจําเปนใหผูถือหนวยลงทุน พรอมกับ
การสงรายงานประจําปของกองทุนรวม
18. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการตกลงใหมีการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาตโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการปฏิบัติไมเปนไปตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวของ อันมี
ผลใหเกิดความเสียงหายแกผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมแลว ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําขอพิพาทเขาสูการพิจารณา
ตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได
ทั้งนี้ กองทุนไมไดมีการประกัน คุมครองเงินตนหรือประกันผลตอบแทน
19. การเลิกกองทุนรวม
เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน เมื่อปรากฏกรณีดังตอไปนี้
22.1.1. หากปรากฏวากองทุนมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวนดังนี้
(1) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด
(2) มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมด โดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือนอยกวา 50 ลานบาทในวันทําการใด
และบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุนรวมนั้น
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(3) กรณีที่มีการขายคืนหนวยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิในชวงระยะเวลา 5 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวา 2 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เปนกองทุนรวมที่มีกําหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนชวง (interval
fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหนวยลงทุน ใหพิจารณาจากเฉพาะในชวงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปดใหรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนเทานั้น
ความในขอ 22.1.1 (3) วรรคหนึ่ง มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสม
เหตุสมผลวา การเลิกกองทุนรวมจะไมเปนประโยชนตอ
ผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูเนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพยสินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคลองอยางเพียงพอ และผูถือหนวยลงทุนที่
เหลืออยูจะไมไดรับผลกระทบจากการขายคืนนั้น
(4) เมื่อปรากฏขอเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุน
ตามขอ 22.1.1 (3) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
ความในขอ 22.1.1 (3) และ (4) มิใหนํามาใชบังคับกองทุนรวมดังนี้
(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน
(ข) กองทุนรวมดัชนี
(ค) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(ง) กองทุนรวมหนวยลงทุน
(จ) กองทุนรวมฟดเดอร
22.1.2. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุน เนื่องจากบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวน กระทําการจนกอ
ใหเกิดความเสียหายแกกองทุน
22.1.3. เมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน
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22.1.4. ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจัดการกองทุนใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนที่กําหนดไวในโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีที่ภาวะตลาดการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง
สูงจนมีผลใหอัตราผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะลงทุนมีความผันผวนจนอาจทําใหการลงทุนในตางประเทศขาดความเหมาะสมใน
ทางปฏิบัติ
22.1.5. เมื่อกองทุนครบกําหนดอายุโครงการ
22.1.6. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป หากปรากฏกรณีดังตอไป
นี้ เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนดเปนอยางอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบ ยกเวนหรือผอนผัน
ใหดําเนินการเปนอยางอื่นได
(1) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุนโดยรูเห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อัน
เปนการปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ประสงคจะถือหนวยลงทุนเกิน
กวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป
22.1.7. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการ
จัดตั้ง จัดการ หรือใชกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือ
เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด และสํานักงานไดดําเนินการแจงใหบริษัทจัดการ
กองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวของทําการชี้แจง แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐาน ภายในระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด ซึ่งในกรณีที่ไมมีการชี้แจง หรือชี้แจงแลวแตไมอาจพิสูจนหรือทําใหเชื่อไดวาการจัดตั้งกองทุนรวมเปนการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู
ลงทุนทั่วไปอยางแทจริง และสํานักงานสั่งใหบริษัทจัดการกองทุนรวมทําการแกไข หรือดําเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที่กําหนด เพื่อให
กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นนั้นเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริงและบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการตามที่สํานักงาน
สั่งได หรือดําเนินการแลวแตไมสามารถทําใหกองทุนรวมเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง
22.1.8. กรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะดําเนินการเลิกโครงการกองทุนไวในรายละเอียดโครงการ
22.1.9. ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังตอไปนี้ สํานักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมได
(1) มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแยงกับ
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว
(2) มีการจําหนายหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิไดปฏิบัติหรือดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการเสนอขายหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการจัดสงหรือแจกจาย
หนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหนวยลงทุน
(3) ในกรณีที่เปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏขอเท็จจริงวามีผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนบุคคลอื่นใดที่มิใช
ผูลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม
(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมปฏิบัติหรือไมสามารถดําเนินการตามคําสั่งของสํานักงานตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ
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ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกสํานักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง หากไดมีการเสนอขาย
หนวยลงทุนแลวแตยังมิไดมีการจดทะเบียนกองทุนรวม ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใด ๆ ที่
เกิดขึ้นจากเงินดังกลาว (ถามี) ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนนั้น ตาม
สัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน โดยในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อและผลประโยชน (ถามี) ใหแกผูจอง
ซื้อหนวยลงทุนไดภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี้ยในอัตราไมตํ่ากวารอยละเจ็ดครึ่งตอปนับแตวันที่ครบ
กําหนดเวลานั้น จนถึงวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระเงินจํานวนดังกลาวไดครบถวน
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกสํานักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมภายหลังจากมีการจดทะเบียนกองทุน
รวมแลว ใหดําเนินการใหมีการเลิกกองทุนรวมทันที
22.1.10. บริษัทหลักทรัพยจะเลิกกองทุนรวม เมื่อสํานักงานมีคําสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสํานักงานมีคําสั่งเพิกถอนการ
อนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน
22.1.11. เมื่อบริษัทจัดการตองดําเนินการเลิกกองทุนอันเนื่องมาจากจํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงหรือมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา
จํานวนที่กําหนด หรือปรากฏขอเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุน
เกินกวาจํานวนที่กําหนดและการเลิกกองทุนรวมจะเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนสวนบุคคล
การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน เมื่อปรากฏกรณีดังตอไปนี้
22.2.1 เมื่อปรากฏเหตุเลิกกองทุนเปดตามขอ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี้
(1) ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1
(2) แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1 โดยวิธีการดังนี้
(ก) แจงผูถือหนวยที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนโดยชองทางใดๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได
(ข) แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน
(ค) แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน
(3) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเทาที่
สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยใหผูถือหนวยโดยอัตโนมัติ
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(4) ชําระคาขายคืนหนวยตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมเงินที่ไดตามขอ (3) ใหผูถือหนวยภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณ
ตามขอ 22.1.1 และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุนเปดนั้น
22.2.2 เมื่อจะมีการเลิกกองทุนรวมเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา บริษัท
จัดการจะดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนดังตอไปนี้
(1) แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบกอนวันเลิกกองทุนกองทุนเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ
(ก) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนโดยชองทางใดๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได
(ข) แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน
(ค) แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน
(ง) แจงตลาดหลักทรัพยในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนนั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
(2) ดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนทราบเรื่องดังกลาวกอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ เชน
เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวม เปนตน
(3) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากประเภทออมทรัพย และตั๋วสัญญาใชเงินที่มีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุนรวม
22.2.3 เงื่อนไขอื่นเพื่อเลิกกองทุนมีสาระสําคัญอยางนอยดังนี้
1. ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน ตั้งแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน
2. แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน
ดังนี้
2.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนยายการลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมกองทุนอื่นที่มีนโยบายการลงทุนหรือ
ความเสี่ยงที่ใกลเคียงกับกองทุนรวมเพื่อการออมกองทุนเดิม หรือไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมที่มีความเสี่ยงตํ่าสุด โดยไมเก็บคาธรรมเนียม
การขายหรือรบซื้อคืนหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุน
2.2 ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนประสงคจะโอนยายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นอีกทอดหนึ่ง ผูถือหนวยลงทุนสามารถแจงตอ
บริษัทจัดการเพื่อโอนยายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นที่ผูถือหนวยลงทุนกําหนด และผูถิอหนวยลงทุนจะไดรับยกเวนคา
ธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขโดยครบถวนดังนี้
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ก. เปนการโอนยายตามคําสั่งของผูถือหนวยลงทุนเปนครั้งแรกโดยโอนยายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นที่อยูภายใตการจัดการของ
บริษัทจัดการเดียวกัน
ข. เปนการโอนยายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ ในการกําหนดระยะเวลาดังกลาวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงระยะ
เวลาที่ผูถือหนวยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื่อแจงโอนยายการลงทุนไดอยางเหมาะสม
2.3 แจงโดยวิธีการดังนี้
ก. แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนผานชองทางใด ๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได
ข. แจงเปนหนงสือถึงผูดูแลผลประโยชน
ค. แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน
3. จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนดังกลาว ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน
4. รวบรวมเงินที่ไดจากการดําเนินการตามขอ 3 ภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน
5. ดําเนินการโอนยายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นตามแนวทางที่กําหนดในขอผูกพัน โดยไมชักชา

20. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน
บริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชี โดยจะแตงตั้งผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบ เพื่อทําหนาที่รวบรวม
และแจกจายทรัพยสินที่คงเหลือจากการชําระหนี้สินของกองทุนรวมแลวใหแกผูถือหนวยลงทุนรวมทั้งทําการอยางอื่นตามแตจําเปนเพื่อ
ชําระบัญชีกองทุนใหเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด สําหรับคาใชจายและเงินคา
ตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนมจะหักจายจากทรัพยสินของกองทุน และผูชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวย
ลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาที่คงเหลืออยูตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนถืออยูตามหลักฐานที่ปรากฎในทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อไดชําระบัญชีเสร็จเรียบรอยแลว ผูชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจด
ทะเบียนเลิกกองทุนแลว หากปรากฎวายังมีทรัพยสินคงคางอยูใหผูชําระบัญชีจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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