กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน
หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีท่ี 28 สิน้ สุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

สารบัญ
หน้า
ส่วนข้อมูลกองทุนรวม
1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม .......................................................................................................................... 1
2. ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม ............................................................................................................ 6
3. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม................................................................... 8
4. คำเตือน ............................................................................................................................................... 19
5. สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน ............................................................................................... 20
6. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม ....................................................... 22
7. ข้อมูลอื่น ๆ ......................................................................................................................................... 33
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม ........................................................................... 1
2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ ตราไว้จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่
เสนอขาย .............................................................................................................................................. 1
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ จะลงทุน....................................... 2
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit)............................................................................................. 5
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ......................................................................................................... 6
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก.......................................................................................... 6
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ...................................................................................................................... 6
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ..................................................................................................................... 7
9. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน .......................... 8
10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน .......................................... 8
11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง............................................................................8
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน....................................................................................................13
13. เงือ่ นไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน....................................................................14
14. การจ่ายเงินปันผล……………………………………………………………………………………………………………………..14
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซือ้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน........................15
16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง......................20
17. ชื่อผู้เกีย่ วข้อง............................................................................................................................. ..............22
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม………………………………………………………………………………..23

19.
20.
21.
22.

การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ…23
ข้อกำหนดอืน่ ๆ………………………………………………………………………………………………………………………..23
การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด...........................24
ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม……………………………………………………………………………………..24

ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน
1. บริษัทจัดการ ........................................................................................................................................ 1
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ ............................................................................................................................... 3
3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน ...................................................................................................................... 6
4. ผู้จัดจำหน่าย ........................................................................................................................................ 6
5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง .................................................................................................................................. 7
6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ .................................................................................................................................... 7
7. ที่ปรึกษาการลงทุน ............................................................................................................................... 7
8. ที่ปรึกษากองทุน ................................................................................................................................... 7
9. ผู้ประกัน ............................................................................................................................................... 7
10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) ......................................................................... 8
11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน ............................................................................................................... 8
12. Prime Broker ..................................................................................................................................... 8
13. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน ......................................................................... 8
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ......................................................................... 11
15. การกำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน .................................. 13
16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น ........................................................................................................ 13
17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน .................. 15
18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ......................................................................... 16
19. การเลิกกองทุนรวม ............................................................................................................................. 16
20. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน ............................................................................................................. 21
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ส่วนข้อมูลกองทุนรวม

1.

สรุปข้อมูลกองทุนรวม

1.1 ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ชื่อโครงการจัดการ (ภาษาไทย) :
ชื่อโครงการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) :
ชื่อย่อโครงการ :
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม :
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม :
อายุโครงการ :
ประเภทกองทุน :
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน
Thanachart Equity Fund
T-EQUITY
วันที่ 2 ธันวาคม 2537
วันที่ 5 มกราคม 2538
ไม่กำหนดอายุโครงการ
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนทีล่ งทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน :
กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยให้ความสำคัญกับการลงทุนทั้งในระยะยาวและระยะปานกลาง
โดยลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของตลาดทุน ตลาดเงิน และภาวะเศรษฐกิจ ในหลักทรัพย์ของบริษัทดังต่อไปนี้
- บริษัทในภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจโดยตรง ซึ่งได้แก่ ภาคการผลิต การส่งออก และบริการ
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ โดยให้ความสำคัญกับธุรกิจที่มีส่วนช่วย สนับสนุน
การขยายตัวและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวมเป็นหลัก
นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุน ที่เป็นหลักทรัพย์ของกิจการที่มีปัจจัยพื้นฐานดีห รือธุรกิจที่มี
ศักยภาพที่จะเติบโตสูงรวมถึงหลักทรัพย์ของกิจการที่จะได้รับผลบวกจากการเติบโตขยายตัวของภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่มี
โอกาสของประเทศ
ทั้งนี้ จะพิจารณาลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทที่อยู่ในระหว่างยื่นคำขอจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ที่เข้าข่ายบริษัทที่ส่งเสริมการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยตรง ส่วนที่เหลือลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัท เงินทุน เงินฝากธนาคาร หรือตราสาร
การเงินประเภทอื่นที่เป็นหรือใกล้เคียงเงินฝากธนาคารเพื่อดำรงสภาพคล่อง
และกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ ภาครัฐและหรือเอกชนและหรือตราสารทางการเงิน และหรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
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ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ทั้งนี้ จะไม่ลงทุนในสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนและตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร โดยการลงทุน
ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้
ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึ่งการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วง
ระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการ
• ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือ
มีการสิ้นสุดสมาชิก ภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ
ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุ น เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
ตัวชี้วัด (Benchmark)
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%) :100.00
หมายเหตุ : โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพือ่ เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ คำนวณผลตอบแทน
1.2 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :
ไม่มี
ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
1.3 ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม
- ผู้ที่ต้องการโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น และยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นได้
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ในลักษณะของการลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาว ส่วนจะไถ่ถอนหน่วยลงทุนเมื่อใดนั้น
ขึ้นกับการวางแผนการลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละราย เช่น วัตถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาเป้าหมายในการลงทุน อัตรา
ผลตอบแทนที่คาดหวัง แผนในการใช้เงินในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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1.4 ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน
กำไรส่วนเกินจากการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปกำไรจากมูลค่า
หน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจาก กำไรส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ ที่กองทุนเข้าลงทุน เช่น หากท่านซื้อหน่วยลงทุนในราคาเสนอ
ขายที่ 10.00 บาทต่อหน่วย และต่อมาราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น 10.40 บาทต่ อหน่วย แสดงว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้กำไรเป็นจำนวน 0.40 บาทต่อหน่วย ดังนั้นเมื่อกองทุนรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือชี้
ชวน ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีโอกาสรับผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น
1.5 จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุดเท่ากับ 5,000,000,000.00 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินทุนโครงการ และ/หรือวงเงินที่ได้รับจัดสรรในการลงทุนใน
ต่างประเทศจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งการเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนการ
ดำเนินการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
1.6 รอบระยะเวลาบัญชี
• วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี :
• วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก :

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2539

1.7 ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
-

เนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนตราสารทุน เน้นลงทุนในหุ้น ดังนั้นมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนจึงอาจมีการปรับตัวขึ้นลง
ตามการเปลี่ยนแปลงของหุ้นและหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ซึ่งจะมีผลต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับหากมีการขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงเวลาที่ต่างกัน

-

กองทุนมีแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) คือ มีเป้าหมายชนะดัชนีมาตรฐาน ดังนั้น กองทุน
จึงมีความเสี่ยงที่กลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ลงทุน การบริหารความเสี่ยง และปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุน อาจจะทำให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการ
คัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมีโอกาสที่หุ้นที่กองทุนลงงทุนจะมีราคาลดลง
เนื่องจากกการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและตลากทุน หรือศักยภาพโดย
เปรียบเทียบกับหุ้นอื่นๆ ไม่เป็นไปตามที่ได้ประเมินไว้

1.8 การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
1. บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
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กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผลหรือ
(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ล งทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ
ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการ พบว่า ราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการหัวข้ อวิธีการคำนวณ กำหนดเวลาใน
การคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และ
วิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 1. ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น
เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ
โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1. (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตาม
ข้อ 1. (2) ต่อสำนักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการ
แทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว
ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่ง
ขายคืนก่อนหลัง
3. ให้บริษัทจัดการหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทพบว่าราคาขาย
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามส่วนรายละเอียดโครงการจัดการหัว ข้อกําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึง
การหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
1.9 การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่ง ที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือ เป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่
ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
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(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังนี้
1. การกระทำที ่เป็น ความผิด มูล ฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ ยวกับ การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้
ในสาระสำคัญ
2.

อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ
ของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการ
จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3
วันทำการ

3.

อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมี
ความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ความข้างต้น มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้
(1) กองทุนรวมตลาดเงิน
(2) กองทุนรวมดัชนี
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมฟีดเดอร์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้
ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคำสั่งดังกล่าวจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า โดยติดประกาศ
ดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ สำนักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร
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กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน
1.10 ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
• เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ https://www.eastspring.co.th
• โทรติดต่อสอบถามที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน ของบริษัทจัดการ โทร.1725
• สอบถามได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
1.11 ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ ได้จากช่องทางดังนี้
• เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ https://www.eastspring.co.th
• โทรติดต่อสอบถามที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทจัดการ โทร.1725
• สอบถามได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
1.12 ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงโครงการและข้อผูกพันได้จากช่องทาง
https://www.eastspring.co.th/funds/mutual-funds/funddetails?fundcode=T-EQUITY

2.

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

ความเสี่ยงในการลงทุนในกองทุนนี้จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น
1. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหุ้นหรือตราสารนั้น (business risk / company risk) และความเสี่ยง
จากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ย และ/หรือ คืนเงินต้นได้ (Default Risk/ Credit Risk)
ได้แก่ โอกาสที่ราคา หรือผลตอบแทนของหุ้นหรือตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นลงจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ผลการดำเนินงาน ความสามารถของผู้บริหารบริษัท ความเสี่ยงด้านการเงิน การตลาด การผลิต กฎหมาย ของบริษัท
ผู้ออกหุ้นหรือ ตราสาร รวมถึงความเสี่ยงเฉพาะของธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น ๆ เป็นต้น ซึ่งอาจมีผลให้ราคาหุ้นกลุ่มนั้นหรือหุ้น
เฉพาะตัวนั้น ๆ ผันผวนหรือตกต่ำลงได้ และในส่วนของตราสารแห่งหนี้จะรวมถึงโอกาสที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้ไม่สามารถจ่าย
ชำระหนี้ได้เต็มตามจำนวนเงินหรือตามเวลาที่กำหนดไว้ (default risk) โดยกองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทาง
ในการบริห ารความเสี่ย ง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหุ้น หรือตราสารนั้น ในส่ว นของตราสารหนี้ จะพิจารณาถึ ง
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นของ ผู้ออกตราสาร และ/หรือ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ หรือ ผู้
ออกตราสารหนี้ เป็นต้น
2. ความเสี่ยงจากตลาด (market risk)
ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดจากราคา หรือผลตอบแทนปรับตัวขึ้นลง ซึ่งมักขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ภาวะการเมือง สังคม
ภายในประเทศ ภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่จะกระทบต่อภาคธุรกิจจนทำให้ภาวะตลาด
เปลี่ยนแปลงไปจนมีผลกระทบต่อราคาหุ้น ซึ่งอาจจะมีผลกระทบในทางลบต่อหุ้นที่ มีปัจจัยพื้นฐานดีด้วย ดังนั้นมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนจึงอาจมีการปรับตัวขึ้นลงและผันผวนตามการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นและหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ซึ่งจะมีผลต่อผล
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กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน
กำไร ขาดทุน ที่ผู้ลงทุนได้รับหากมีการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาที่ต่างกัน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้ รับผลขาดทุนจากการลงทุน
หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
3. ความสี่ยงจากการบริหารการลงทุนเชิงรุก (Active Management)
กองทุนมีแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) คือ มีเป้าหมายชนะดัชนีมาตรฐาน ดังนั้น กองทุนจึงมีความ
เสี่ยงที่กลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ลงทุน การบริหารความเสี่ยง และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของ
ผู้จัดการกองทุน อาจจะทำให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนจะ
ลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมีโ อกาสที่ห ุ้นที่กองทุนลงทุนจะมีราคาลดลง เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจ
อุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุน หรือศักยภาพโดยเปรียบเทียบกับหุ้นอื่น ๆ ไม่เป็นไปตามที่ได้ประเมินไว้
4. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับขนาดของหุ้นที่ลงทุน (Capitalization Risk)
การลงทุนในหุ้นขนาดกลางและหุ้นขนาดเล็กมีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ที่จัดตั้งมานานและมีความ
มั่นคง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลาง (Medium-sized company risk) และหรือหุ้นของบริษัท
ขนาดเล็ก (Small company risk) เช่น ราคาของหุ้นของบริษัทขนาดกลาง และหุ้นของบริษัทขนาดเล็ก อาจจะมีความผันผวนสูง
กว่าราคาหุ้นบริษัทขนาดใหญ่ และมีข้อมูลวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่เผยแพร่แก่ผู้ลงทุนน้อยกว่า ประกอบกับจะมีความเสี่ยงทางธุรกิจ
อื่น ๆ เพิ่มเติมเมื่ อเปรียบเทียบกับบริษัทขนาดใหญ่ เช่น จะมีความจำกัดมากกว่า ในด้านแหล่งเงินทุน ด้านการบริหารจัดการ
(limited managerial and financial resources) ด้านความหลากหลายและการพัฒนาของสินค้า/บริการและตลาดที่เสนอขาย
(limited product lines and market) ซึ่งข้อจำกัดเหล่านี้ อาจทำให้บริษัทขนาดกลาง และบริษัทขนาดเล็กมีความอ่อนไหวและ
ได้รับผลกระทบมากกว่า เมื่อภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย และหรือภาวะธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในทางลบ การ
เติบโตของบริษัทจึงมีความแน่นอนน้อยกว่าบริษัทขนาดใหญ่
5. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องคือ โอกาสที่กองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายตราสารที่ถือครองอยู่ในราคา จำนวน และระยะเวลา
ที่ต้องการได้ ทั้งนี้ หุ้นของบริษัทขนาดกลาง และหุ้นของบริษัทขนาดเล็ก โดยหลักการทั่วไปหุ้นเหล่านี้จะมีสภาพคล่องในการซื้อ
ขายต่ำกว่าหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ (large cap) และอาจมีปริมาณการซื้อขายน้อยในขณะใดขณะหนึ่งซึ่งอาจทำให้มีข้อจำกัดไม่
สามารถซื้อขายหุ้นขนาดกลาง หรือหุ้นขนาดเล็กเหล่านั้นได้ตามราคา/ปริมาณและภายในเวลาที่ต้องการ
6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงของกองทุน
คือการที่ผู้ลงทุนอาจจะพลาดโอกาสในการได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการที่กองทุนไปลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยง ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังกล่าว อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงของกองทุนได้ทั้งหมด
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7. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
ได้แก่ โอกาสที่ราคาของตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนจะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด โดยทั่วไปราคาของตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และตามปกติตรา
สารหนี้ที่มีอายุคงเหลือยิ่งยาวนานเท่าไร การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อราคาตร าสารมากขึ้น ทั้งนี้
บริษัทจัดการมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย โดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องหรือที่มีผลกระทบ เช่น
แนวโน้มเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล นโยบายการเงินการคลัง สภาพคล่องในระบบเป็นต้น เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ย และใช้ประกอบการการตัดสินใจลงทุนในตราสาร โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน
และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เป็นส่วนหนึ่ง
ของความเสี่ยงจากความผันผวน ของราคาตราสาร (Market Risk) ซึ่งโดยหลักการคือ โอกาสที่ราคาหรือผลตอบแทนของตราสาร
ปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวนของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ค่าเงิน ภาวะตลาดเงิน
ตลาดทุน และอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่างๆ โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน
ศักยภาพของผู้ออกตราสาร และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของตราสารดังกล่าว
รวมทั้งการกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน
8. ความเสี่ยงจากการไถ่ถอนจำนวนมากของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน (large redemption risk)
หากเกิดกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนมากพร้อมกันหรือในเวลาใกล้เคียงกัน อาจทำให้กองทุน
จำเป็นต้องขายหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนด้วยระดับราคาที่ทำให้ขาดทุน เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะจ่ายคืนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

3.

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

บริษัทจัดการจะจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools)
ดังนี้
1. เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) :
• กองทุนรวมทั่วไป
อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 2.00
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15.00 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน และ / หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
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สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ในหนังสือชี้
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการ
กำหนด
ข้อสงวนสิทธิ์
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุ นออก และ/หรือ ไม่เกิน
กว่าระยะเวลาถือครองที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน
รวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่
แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออกได้
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้น
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
- บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Liquidity fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้
เครื่องมือนี้
- บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds)
รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/
หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
6) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
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โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนั้น ๆ
- ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการ
ปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing
pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของ
กองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นได้
- ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน
อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่
ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
• กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฏิบัติ :
Full swing pricing , Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
- บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัท
จัดการจะพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสำคัญ
- swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณา
จากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds)
รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ
ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือ
การประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข
ณ ขณะนั้น ๆ
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- Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดย
พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือ
การประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข
ณ ขณะนั้น ๆ
- ณ ขณะใดขณะหนึ ่ ง บริ ษ ั ท จั ด การ จะไม่ ใ ช้ Swing Pricing พร้ อ มกั บ Anti-dilution levies – ADL แต่
สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา swing factor ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวัน
ทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการ
พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุน
ทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่
เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
- บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการ ที่มีการใช้
เครื่องมือนี้
- ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วน
ของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเที ยบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า
swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่า
การซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการ
ขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
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1.3 ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies
– ADLs) :
• กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน
ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor
จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds)
รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/
หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือ
การประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้ สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข
ณ ขณะนั้น ๆ
- การกำหนด ADLs threshold มี ห ลั ก การในการพิ จารณาเป็น ไปตามนโยบายและแนวทางที ่บ ริษ ั ท จั ดการ
กำหนด โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือ
การประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข
ณ ขณะนั้น ๆ
- ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือใน
การบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
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กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน
ข้อสงวนสิทธิ์
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวัน
ทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา
และหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้ว ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวัน
ทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับ
การจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน
และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่
เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการ
เรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็ บเฉพาะรายที่ทำ
รายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่
เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
และ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
- บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการ
ใช้เครื่องมือนี้
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อ
ขายหน่ว ยลงทุน สุทธิของกองทุนเทียบกับ มูล ค่ าทรัพย์ส ินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs
threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อ
หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืน
หน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
- บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้
1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยน ออก
ทั้งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน
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กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน
- ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือ
นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
2.

การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :
• กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 15.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 3 วันทำการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
- บริษัทจัดการจะกำหนดระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice
period) ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ รวมถึง
แจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่
กำหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
- บริษัทจัด การอาจใช้ Notice period ร่ว มกับเครื่ อ งมื อ ในการบริห ารความเสี ่ย งสภาพคล่ อ งอื ่น ได้ แ ก่
Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ
หรือเครื่องมืออื่น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพคล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
ขณะนั้น ว่าการใช้ Notice period เพียงเครื่องมือเดียวอาจไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของ
กองทุน ซึ่งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs ในสถานการณ์ที่เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขายในปริมาณที่มากหรือราคา
ที ่ ไ ม่ เ หมาะสม และหรื อ อาจต้ อ งใช้ ร ่ ว มกั บ เครื ่ อ งมื อ ในการบริ ห ารความเสี ่ ย งสภาพคล่ อ ง อั น ได้ แ ก่
Redemption Gate ในกรณีที่ได้รับชำระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื่อเป็นการ
ชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือ Side pocket เมื่อตราสารผิดนัดชำระหนี้
หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื่อมีการกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และ
การใช้ Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที่ยังคงอยู่ในกองทุนเป็น
สำคัญ
ข้อสงวนสิทธิ์
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กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน
- ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิบัติกับคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำรายการด้วย ทั้งนี้
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing,
ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง กำหนดระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอน
หน่วยลงทุน (Notice period) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการและไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Notice period ในวันทำการนั้น
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
- บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้
เครื่องมือนี้
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือ
การประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข
ณ ขณะนั้น ๆ
2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :
• กองทุนรวมทั่วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 20.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
- บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
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- บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทำการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการ
คำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
- ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้ วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว
Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน
เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการ
กำหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription)
บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption)
และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
- บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับ ซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตาม
สัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
- บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่
Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดาน
ที่ระบุไว้ในโครงการ
- คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis)
โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
- บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช้
- บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า
- ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความ
เสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ ไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate
period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate
ที่ประกาศใช้
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่
การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate
และ/ หรือร่วมกับ Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
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ในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และ
แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
- บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มี
การใช้เครื่องมือนี้
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate
threshold ได้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่า
สภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอน
ผิดปกติ เนื่องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้
3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือ
การประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข
ณ ขณะนั้น ๆ
3.

การกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวม มีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมประสบปัญหาขาด สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์ บลจ. สามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่า หน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อ อยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินภายหลังจาก ที่สามารถ
จำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้

4.

การไม่ขายหรือไม่ร ับ ซื้อคืนหน่ว ยลงทุนตามคำสั่งที่ รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการ
ผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริต และสมเหตุสมผลว่า
จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจำเป็นตามกรณีใด
กรณีหนึ่งดังนี้
1. ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม
3. มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
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4. กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้เกิดขึ้น ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
4.1 ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุน
รวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
4.2 มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
4.3 มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รั บไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้ว ยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้
ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคำสั่งดัง กล่าวจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า โดยติดประกาศ
ดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ สำนักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และแจ้งให้ สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องตามแต่ละสถานการณ์ที่เหมาะสม ซึ่ง
เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

4.


คำเตือน
กองทุนมีแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) คือ มีเป้าหมายชนะดัชนีมาตรฐาน ดังนั้น กองทุนจึงมี
ความเสี่ยงที่กลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ลงทุน การบริหารความเสี่ยง และปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนของผู้จัดการกองทุน อาจจะทำให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการคัดเลือ ก
หลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมีโอกาสที่กองทุน/หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนจะมีราคาลดลง
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เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุน หรือศักยภาพโดยเปรียบเทียบกับ
หุ้นอื่นๆ ไม่เป็นไปตามที่ได้ประเมินไว้












ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในหนังสือชี้ชวน
ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ
จากสำนักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยบริษัท
จัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุน
สามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธะสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็น
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลง
ยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือ
กฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้
ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคำยินยอม ข้อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่
เป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดำเนินการดังกล่าว
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5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – ข้อ 4
 บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่ว ยลงทุน ไม่ว ่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม สำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น






ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อ
สงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึง
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

5.

สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

1.

การนับคะแนนเสียงเมื่อมีการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่กองทุนมีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 นั้น เว้น
แต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงุนและหน่วยลงทุนชนิดใด ๆ มีผู้ถือหน่วยงทุนเพียงรายเดียว บริษัทจัดการ
จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)
วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

2.
3.

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่เคยมี
บัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้องดำเนินการขอเปิดบัญชีกองทุน และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
พร้อมกับคำขอโอนหน่วยลงทุน
ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามหลัเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ในวันที่ ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน
หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำขอ
โอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน
ทั้งนี้ นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี (ถ้ามี) ให้กับผู้ขอโอนโดยทางไปรษณีย์ภายใน
4 วันทำการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้ทำการโอนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ทำรายการที่ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทำรายการ
ดังกล่าวถูกต้องแล้ว
สิทธิของผู้รับโอนในฐานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกชื่อผู้รบโอน
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทำการดอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนไปยังผู้รับโอน
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ภายใน 15 วันนับแต่วันรับคำขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ตามกำหนดเวลาที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนนัดหมาย
ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือเพื่อ
ประโยชน์กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรับฐอเมริกา
หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green
Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐเอมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึง
สาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรับอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับ
หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – 4)
ดังนั้น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั้นเป็นการโอนหรือจำหน่ายให้กับหรือเพื่อ
ประโยชน์กับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น
2.

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ยกเว้นการโอน
เปลี่ยนมือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ก) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้บิกา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
ข) กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโอยผลของกฎหมาย
ค) กรณีที่เป็นการโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมให้กับทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม
ง) กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชื่อเดียวกันในเลขที่บัญชีอื่น

3.

การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
สำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการสั่งซื้อหรือขายกองทุนนี้แล้ว สามารถได้รับเอกสาร ดังนี้
1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นการซื้อผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเตอร์เน็ต หรือผู้สนับสนุการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น
2. ใบยืนยันการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งความประสงค์ตามวิธีการที่
บริษัทจัดการกำหนด
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4. ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิท ธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออก
เสียงได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.eastspring.co.th
5.

ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้า
สู่กระบวนการดังกล่าว
1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2838-1800 หรือ www.eastspring.co.th
2. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000 หรือ www.sec.or.th
3. ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)โทรศัพท์ 0-2296-4763-90

6.

ภูมิลำเนาในประเทศไทย เพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องการวางทรัพย์

6.

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

1.

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด มีการควบรวมสอง
บริษัทเข้าด้วยกัน โดยดำเนินการภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีผลตั้งแต่
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ทุนจดทะเบียน : 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน)
ที่ตั้ง ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรือ ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725
https://www.eastspring.co.th
E-Mail: contactus.th@eastspring.com
จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.อีสท์สปริง
ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 มีจำนวนกองทุนรวมทั้งหมด 186 กองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 341,869 ล้านบาท
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทจัดการ ดังนี้
1. คุณโรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์
ประธานกรรมการ
2. คุณอดิศร เสริมชัยวงศ์
กรรมการ
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3. คุณเวนดี้ ลิม ฮวี ชิง
4. คุณอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล
5. คุณศรัณย์ ภู่พัฒน์

2.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายชื่อผู้บริหาร ดังนี้
1. คุณอดิศร เสริมชัยวงศ์
2. คุณพงษ์พันธุ์ สุขยางค์
3. คุณเบญจรงค์ เตชะมวลไววิทย์
4. คุณPhanindra Prabhala
5. คุณนฎา อิบรานันท์
6. คุณปนัดดา ตัณฑ์ชาญชีวิน
7. คุณยิ่งยง เจียรวุฑฒิ

กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์
ฝ่ายปฏิบัติการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่ายและธนบดีธนกิจ
ฝ่ายจัดการลงทุน

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน ดังนี้
1. คุณยิ่งยง เจียรวุฑฒิ
2. คุณธีระศันส์ ทุติยะโพธิ
3. คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
4. คุณพัชราภา มหัทธนกุล
5. คุณสมิทธ์ ศักดิ์กำจร
6. คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์
7. คุณธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา
8. คุณพรศจี วรสุทธิพิศิษฏ์
9. คุณพงษ์พันธุ์ สุขยางค์

รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
ผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
ผู้จัดการกองทุน
รองกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายจัดการกองทุน
ตราสารหนี้และบริหารเงิน
ตราสารหนี้และบริหารเงิน
ตราสารทุน
ตราสารทุน
อสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมเพื่อลงทุนต่างประเทศ
กองทุนรวมเพื่อลงทุนต่างประเทศ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

3.

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม
รวมทั้งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว
ชื่อ-สกุล
ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ หน้าที่ความรับผิดชอบ
การบริหารจัดการกองทุนรวม
ของผู้จัดการกองทุนรวม
คุณธีระศันส์ ทุติยะโพธิ
ดูภาพรวมของกองทุนที่
- 2539 ปริญญาโท
- กรกฎาคม 2565
บริษัทจัดการ ติดตามภาวะ
การเงินสถาบันบัณฑิต
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้
พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
และหลักทรัพย์
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
- 2536 ปริญญาตรี
ต่างประเทศ เพื่อ
บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย - 2552 - 2565
ประกอบการวิเคราะห์
เกษตรศาสตร์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
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ชื่อ-สกุล

คุณดาราวรรณ
ประกายทิพย์

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม
ทหารไทย จำกัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
- 2551 – 2552
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
ฝ่ายจัดการลงทุน
- 2549 – 2551
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ซิมิโก้ จำกัด
ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายจัดการลงทุน
- 2547 – 2549
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อเบอร์ดีน จำกัด
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการลงทุน
ฝ่ายจัดการกองทุน
- 2544 – 2547
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อยุธยา จำกัด
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน
- 2552 ปริญญาโท
- กรกฎาคม 2565
Financial
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
Management
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
Rotterdam School of
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
Management,
- 2562 - 2565
Erasmus University
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
- 2548 ปริญญาตรี
ทหารไทย จำกัด
เศรษฐศาสตร์
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการลงทุน
(ภาคภาษาอังกฤษ)
- 2558 - 2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม
เปรียบเทียบ ติดตาม
หลักทรัพย์ที่ลงทุน และ
บริหารการลงทุน ตาม
กรอบการลงทุนที่กำหนด

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และ
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน และกำหนด
กลยุทธ์การลงทุน ตาม
กรอบการลงทุนที่กำหนด
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ชื่อ-สกุล

คุณสมิทธ์ ศักดิ์กำจร

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม
พรินซิเพิล จำกัด
หัวหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลือก
- 2557 - 2558
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์
จำกัด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารจัดการกองทุนส่วน
บุคคล
- 2553 - 2555
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
(มหาชน)
นักวิเคราะห์การลงทุน
ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ
- 2550-2551
บริษัท ไพน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
นักวิเคราะห์อาวุโส
- 2548 – 2550
บริษัทต้นสน แคปปิตอล จำกัด
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - กรกฎาคม 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
มหานคร
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- 2564 - 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
- ปริญญาตรี วิทยาการ
ทหารไทย จำกัด
จัดการสาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
าธิราช
- 2559 - 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
ฝ่ายจัดการกองทุน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม

ติดตามภาวะตลาดเงิน
ตลาดทุน และตลาด
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน และกำหนด
กลยุทธ์การลงทุน ตาม
กรอบการลงทุนที่กำหนด
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กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน
ชื่อ-สกุล

คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม
- 2553 - 2559
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
รวม ฟิลลิป จำกัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
ฝ่ายจัดการลงทุน
- 2552 - 2553
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ชำนาญการส่วนซื้อขาย
หลักทรัพย์
สายงานจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- 2548 - 2552
บมจ.ไทยประกันชีวิต
ผู้จัดการกองทุน
ฝ่ายจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- 2544 - 2548
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน
กรุงไทย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายซื้อขายหลักทรัพย์
- 2538 - 2542
บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ ไอทีเอฟ
เจ้าหน้าวิเคราะห์สินเชื่ออาวุโส
- 2536 ปริญญาโท
- กรกฎาคม 2565
การเงินสถาบันบัณฑิตพัฒ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
นบริหารศาสตร์
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
- 2532 ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย - 2560 - 2565
เกษตรศาสตร์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ธนชาต จำกัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- 2545 - 2560
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม

ดูภาพรวมของกองทุนที่
บริษัทจัดการ ติดตามภาวะ
เศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน
ตลาดตราสารหนี้ และ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
เพื่อประกอบการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ติดตาม
หลักทรัพย์ที่ลงทุน และ
บริหารการลงทุน ตาม
กรอบการลงทุนที่กำหนด
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กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน
ชื่อ-สกุล

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม
ธนชาต จำกัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
- 2542 – 2545
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ธนชาต จำกัด
ผู้จัดการกองทุน
คุณพัชราภา มหัทธนกุล - 2537 ปริญญาโท MBA, - กรกฎาคม 2565
Seattle University
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
- 2535 ปริญญาตรี บัญชี
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2564 - 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธน
ชาต จำกัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- 2556 - 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายการลงทุน
- 2550 - 2556
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไอ
เอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด
SVP, ฝ่ายจัดการกองทุน
- 2546 - 2550
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ธนชาต จำกัด
ผู้จัดการกองทุน
ฝ่ายจัดการกองทุน
ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา - ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎี - กรกฎาคม 2565
บัณฑิต นวัตกรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
จัดการ มหาวิทยาลัยราช
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ภัฏสวนสุนันทา
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุน เพื่อนำข้อมูลมา
วิเคราะห์ประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนและกำหนด
กลยุทธ์การลงทุน ภายใต้
กรอบการลงทุนที่กำหนด

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุน เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจลงทุน
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กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน
ชื่อ-สกุล

ประวัติการศึกษา

-

-

คุณวิภาสิริ เกษมศุข

-

-

ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - 2562 - 2565
(การเงิน) New York
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
University, U.S.A.
ธนชาต จำกัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
กองทุนต่างประเทศ
(การเงินการธนาคาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 2546 - 2562
ประกาศนียบัตรอภิธรรม
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
บัณฑิต (ป.อบ) อภิธรรม
(กบข.)
โชติกะวิทยาลัย
- 2559 - 2562
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ผู้อำนวยการ
ราชวิทยาลัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง
- 2548 - 2559
ผู้อำนวยการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารตราสารหนี้
- 2546-2548
ฝ่ายตราสารหนี้และฝ่ายการลงทุน
ต่างประเทศ
- 2544-2546
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ยูโอบี ผู้จัดการกองทุน
- 2542- 2544
Treasury Department ,
Standard Chartered Bank
- 2539 - 2542
เจ้าหน้าที่การลงทุน
ฝ่ายบริหารเงินสำรอง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ - กรกฎาคม 2565
(การเงิน) จุฬาลงกรณ์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
มหาวิทยาลัย
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
CFA level I

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม
และกำหนดกลยุทธ์การ
ลงทุน ตามกรอบการลงทุน
ที่กาหนด

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
ฝ่ายตราสารหนี้

หน้า 28 / 61

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน
ชื่อ-สกุล

คุณรัชนิภา พรรคพานิช

คุณศตนนท์ ทัน

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม
- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
บลจ.ธนชาต
- รักษาการผู้จัดการกองทุนส่วน
บุคคลอาวุโส 2 บลจ.ธนชาต
- ผู้จัดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ
จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการกองทุน บลจ.ธนชาต
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนอาวุโส
บลจ.ธนชาต
- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ - กรกฎาคม 2565
St. Louis University,
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
USA
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
บลจ.ธนชาต
- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 1
บลจ.ธนชาต
- เจ้าหน้าที่บริหารสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
- หัวหน้าส่วนศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้
ไทย
- ผู้จัดการกองทุนบลจ.ธนชาต
- ผู้ช่วยผู้ชำนาญการธนาคารกรุงเทพ
จำกัด(มหาชน)
- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ - กรกฎาคม 2565
Inter Business
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
Management (Eng))
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
University of Surrey
ผู้จัดการกองทุน
- CISA I
- ผู้จัดการกองทุน บลจ.ธนชาต
Equity Trader (Equity & TFEX)
KTB

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
ฝ่ายตราสารหนี้

ผู้จัดการกองทุน
ฝ่ายตราสารทุน
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กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน
ชื่อ-สกุล

คุณวสวัตติ์ จิรวิชญ

ประวัติการศึกษา

-

-

-

คุณสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง

-

-

ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม
- Institutional Sale Phillip
securities
- Institutional Sale Trinity
securities
- Relationship Manager
(Corporate Banking) UOB
- Relationship Manager
Standard Charter (Thailand)
ปริญญาโท Msc.
- กรกฎาคม 2565 บริษัท
Finance, Thammasat
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
University
สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
(การเงินการธนาคาร)
- 2564 -2565 ผู้จัดการกองทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บลจ.ธนชาต
CFA Level 1
- 2561 EQUITY FUND MANAGER,
SCBAM
CISA Level 1
- 2558 EQUITY ANALYST,
SCBAM
- 2554 VALUATION & BUSINESS
MODELING CONSULTANT,
ERNST&YOUNG CORPORATE
SERVICES LIMITED
2549 ปริญญาโท
- กรกฎาคม 2565
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดการกองทุน
2543 ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ (การเงินการ - 2563-2565
ธนาคาร) จุฬาลงกรณ์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
มหาวิทยาลัย
ทหารไทย จำกัด
ผู้จัดการกองทุน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม

ผู้จัดการกองทุน
ฝ่ายตราสารทุน

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาดการเงิน และ
ตลาดตราสารหนี้ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน และ
ดำเนินการลงทุนให้เป็นไป
ตามกลยุทธ์และตามกรอบ
การลงทุนที่กำหนด
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กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน
ชื่อ-สกุล

ประวัติการศึกษา

คุณวีรชัย จันเป็ง

- 2550 ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2543 ปริญญาโท
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- 2541 ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- CFA

คุณเชาวนี แก้วมณีเอี่ยม

- ปริญญาโท M.Sc. in
Financial Investment
and Risk Management
(FIRM) (Distinction,
International Program)
The National Institute
of Development
Administration (NIDA)

ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม
- 2549-2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ทหารไทย จำกัด
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
- กรกฎาคม 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
- 2564-2565
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทุน
- 2559-2564
บลจ. เดนาลี เพรสทีจ จำกัด
หัวหน้าฝ่ายลงทุนตราสารทุน
- 2554-2559
บลจ. กสิกรไทย จำกัด
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายจัดการการลงทุนตราสารทุน
- 2552-2554 บล. ภัทร จำกัด
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์
- 2546-2552 บล. เคจีไอ จำกัด
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์
- กรกฎาคม 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดการกองทุน
- 2559-2565
Senior Fund Manager
บลจ. ทิสโก้ จำกัด
- 2559 Fund Manager
บลจ. วรรณ จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม

ผู้จัดการกองทุน
ฝ่ายตราสารทุน

ผู้จัดการกองทุน
ฝ่ายตราสารทุน
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กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน
ชื่อ-สกุล

4.

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม
- ปริญญาตรี B.A. Finance - 2556-2559 Fund Manager
(Honor, International
บล. ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
Program) Thammasat - 2556 Fund Manager
University
บล. เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์ จำกัด
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ - 2555-2556 Fund Manager
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุทัย
บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
ธรรมาธิราช
- 2552-2555 Assistant Fund
- CFA Level II
Manager บลจ. ไทยพาณิชย์
จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้สนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ที่บริษัทจัดการ แต่งตั้ง หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.eastspring.co.th
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.อีสท์สปริง แต่งตั้ง
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์ 0-2838-1800
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2296-4763-90
นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนด้วย

5.

รายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้
1. นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
2. นาย เทอดทอง เทพมังกร
3. นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
4. นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
5. นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
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บริษัท สำนักงาน สอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

7.

ข้อมูลอื่นๆ

การซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการโอนหน่วยลงทุน
ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน ได้ทุกวันทำการด้วยวิธี
1.
ทำรายการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
2.
ทำรายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
3.
การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ด้วยคำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
4.
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน
5.
วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการจัดให้มีขึ้นในอนาคต
ลงทุนกับ บลจ.อีสท์สปริง
ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.อีสท์สปริง สามารถกรอกใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน พร้อมนำ
เอกสารประกอบมาติดต่อขอเปิดบัญชีกองทุนได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของ บลจ.อีสท์สปริง (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน
บุคคลธรรมดา
1. แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือ
รายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้
ร่วมกับบัญชีกองทุน

นิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด
1. แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน
2. สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
3. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
4. ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและ
เงื่อนไขการลงทุน
5. สำเนาบั ต รประชาชนและสำเนาทะเบี ย นบ้ า นของผู ้ มี
อำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
6. หนังสือรับรองของบริษัท และหนังสือมอบอำนาจ
7. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือ รายงานการเคลื่อนไหวของ
บัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ร่วมกับบัญชีกองทุน
หมายเหตุ 1. เอกสารประกอบการแสดงตัวตนของลูกค้า ลูกค้าต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
2. เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ ตามที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนกำหนด
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการยกเลิกรายการซื้อ รายการขายคืน รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากรายการดังกล่าว
ได้ดำเนินการตามคำสั่งเสร็จสมบูรณ์แล้ว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มช่องทาง วิธีการ วันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุนหรือ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต หรือระงับ การเปลี่ยนแปลง หรือ
เลื่อนวันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างปรพะเทศ เช่นกรณีที่เกิดจากวันหยุดทำการของ
กองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน หรือกรณีอื่นใด ที่อาจมีผลกระทบต่อการรับคำสั่งซื้อขายของกองทุน หรือเพื่อลด
ความเสี่ยงป้องกันผลกระทบในทางลบ หรือเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กับผู้ถือหน่วยลงทุน หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษีทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบและประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้นกรณีที่เกิด
จากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพลัน
การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อืน หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจัดเตรียมไว้ หรือประกาศเพิ่มเติมตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ดังนี้
การซื้อหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก (เปิดบัญชี) :
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป :
ราคาขายหน่วยลงทุน :

1 บาท
1 บาท ขึ้นไป*
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน**
ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บวกค่าใช้จ่าย
ในการซื้อหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
หมายเหตุ * สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอื้ออำนวย และทางอินเทอร์เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้งและปัด
ศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น
*** บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยปรับเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
และ/หรือ ปรับเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดำเนินการดังกล่าว (ทั้งนี้ หากในกรณีที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวัน
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ดำเนินการดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ
ประกาศใน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
1) สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
ผู้สั่งซื้อสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของ บลจ.อีสท์สปริง หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดยจะต้อง
กรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และคำขอใช้บริการอื่น ๆ ที่
ต้องการให้ครบถ้วนชัดเจน และยื่นเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน พร้อมหลักฐานเอกสารประกอบการเปิดบัญชี
กองทุนดังกล่าวข้างต้น
2) สำหรับผู้ที่มีบัญชีกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว
ผู้สั่งซื้อที่มีบัญชีกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถขอเปิดบัญชีกองทุนนี้ได้ที่บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนที่ได้เปิดบัญชีไว้ โดยนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวหรือสำเนาหลักฐานใบ
คำขอเปิดบัญชีกองทุนมาแสดงเป็นหลักฐาน หรือ เปิดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือระบบอื่นใด ที่
สามารถให้บริการได้ ทั้งนี้ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

ช่องทางการทำรายการซื้อหน่วยลงทุน
1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

2. อินเทอร์เน็ต www.eastspring.co.th
3. คำสัง่ ซื้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : (AIP)
4. เจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน
(เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา ที่ไม่เป็นบัญชีร่วมเท่านั้น)

ระหว่างวันทำการซื้อขาย
ชำระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น.
ชำระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น.
หรือตามเวลาที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนกำหนด
ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.*
ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.*
ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.*

หมายเหตุ * ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
กรณีชำระด้วยเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่านธนาคาร)
ซื้อด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทำการซื้อขายระหว่างเวลาทำ
การที่กำหนดโดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการถัดจากวันทำการซื้อ
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ขายนั้น บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) ส่วนต่างค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee) (ถ้ามี) และค่าใช้จ่าย
ค่าเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
กรณีชำระด้วยเช็ค
ผู้สั่งซื้อสามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็น เช็คหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริษัทจัดการหรือ
สำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อเท่านั้น โดยกรุณากรอกรายละเอียดในใบคำสั่งซื้อ พร้อมเช็คขีดคร่ อม
เฉพาะ ระบุจำนวนเงินให้ชัดเจน* และระบุเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 หลักลงบนด้านหลังของเช็ค
1)

กรณีที่สั่งซื้อผ่านสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัทจัดการ
กรุณาสั่งจ่าย "บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.อีสท์สปริง”

2)

กรณีที่สั่งซื้อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
กรุณาสั่งจ่าย "บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.อีสท์สปริง โดย..................(ระบุชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน) ”
และ/ หรือ สั่งจ่ายตามที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละแห่งกำหนด

ทั้งนี้ ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อ
ขาย ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือบริษัทจัดการจะดำเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้น และแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบ
ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนเพียงแต่กรอกใบคำสั่งซื้อให้ถูกต้องและครบถ้วน
หลังจากที่บริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้รับชำระเงินค่าซื้อ หน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะ
ดำเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อผูกพัน
ซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.eastspring.co.th
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องยื่นคำขอใช้
บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้
สมัครใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหั สผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับใช้
บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ได้ตลอด 24
ชั่วโมง** ซึ่งผู้สั่งซื้อสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว โดยระบุรหัสผู้ใช้
และรหัสผ่านที่ถูกต้องเพื่อเข้าสู่ระบบ และสามารถขอเปิดกองทุนก่อนการลงทุนครั้งแรก หรือใช้บริการซื้อหน่วยลงทุน
เมื่อปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งซื้อ ระบบจะทบทวนการทำรายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูกต้องเพื่อให้รายการ
ดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์
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การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อ
ได้ครั้งละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน หรือมูลค่าอื่น ๆ ที่บริษัท
จัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องลงนามในหนังสือขอให้
หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด) แสดงความยินยอมให้หักเงินในบัญชีเงินฝากที่ บมจ.
ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา หรือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือ บมจ. ธนาคาร ยูโอบี หรือธนาคารอื่นที่มี
ข้อตกลงกับบริษัทจัดการให้สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนไว้
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่
ได้ระบุไว้ในแบบคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามที่ได้แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง หากเงินในบัญชีไม่
เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชี
เงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้อสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ หรือเครื่องโทรสารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึก
รายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์
บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการทำ
รายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้

ซื้อผ่านคำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน สามารถกรอกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือกรอก “ใบคำขอใช้บริการการวางแผนการลงทุนอัตโนมัติ ” และยื่น
พร้อมสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ทำการเปิดบัญชีไว้เท่านั้น หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจัดการ ทั้งนี้ ก่อนที่ท่านจะทำรายการสั่งซื้อดังกล่าว ท่าน
จะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารเจ้าของบัญชีที่ท่านประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถตัดเงิ นจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัท
จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ประสงค์จะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนในงวดนั้น และระบบจะยกเลิกรายการซื้อของ
งวดดังกล่าว
คำสั่งซื้ออัตโนมัติ หรือคำขอยกเลิก จะมีผลภายหลังจากที่มีการบันทึกข้อมูล ในระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถรับคำสั่งซื้ออัตโนมัติ หรือคำขอยกเลิกดังกล่าวได้โดยไม่ผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการ
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อาจใช้เวลาในการรวบรวมคำสั่งซื้อหรือคำขอยกเลิกดังกล่าวให้แก่นายทะเบียนเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ยื่นคำขอทำรายการคำสั่งซื้ออัตโนมัติหรือวันที่ยื่นคำขอยกเลิก
บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เป็นหลักฐานในการทำ
รายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
ซื้อผ่านศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา
ไม่เป็นบัญชีร่วม จึงจะทำรายการผ่านบริการนี้ได้ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ จนถึงเวลา 15.30 น.** โดยบ ริษัท
จัดการจะจัดให้มีการตรวจสอบความมีตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการทำรายการทุกครั้ง และผู้ถือหน่วยลงทุนต้อง
ลงนามในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด) แสดงความยินยอมให้หักเงินใน
บัญชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรือ
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือ บมจ. ธนาคาร ยูโอบี หรือ
ธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริษัทจัดการให้สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนไว้
แล้ว
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ จะต้องมีบัญชีหักเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้แจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่
หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อ
นั้น ซึ่งผู้สั่งซื้อสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ
หากผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการทำรายการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้
ทำการส่งเอกสารการยืนยันการทำรายการผ่านเครื่องโทรสารได้
หมายเหตุ * สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบางแห่งที่
ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออำนวย และทางอินเทอร์เน็ต
** รายการซื้อที่ทำรายการหลังเวลาทำการ ระบบจะเก็บคำสั่งไว้เพื่อทำรายการในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ เวลา
ทำการอาจแตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการที่เลือกใช้ โดยกรณีที่วันทำการเป็นวันทำ
การซื้อขายและทำรายการภายในเวลาที่กำหนดจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้นหากวันทำ
การใดมิได้เป็นวันทำการซื้อขาย หรือทำรายการในวันทำการซื้อขายหลังเวลาที่กำหนดจะใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ทั้งนี้ เวลาทำการอาจแตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการ
ที่เลือกใช้
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ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกใบยืนยัน
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่แสดงความประสงค์รับใบยืนยัน
บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนดรูปแบบ และ/หรือความถี่ในการออกใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ผู้สั่งซื้อที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้น
แต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ในการชำระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอื่นที่จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์เดียวกัน ผู้ซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี้
กับบริษัทไม่ได้
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะดำเนินงานการตรวจสอบและ
แก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับ
จากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
การขายคืนหน่วยลงทุน : แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น. ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนแต่ละครั้ง
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

1.00 บาทขึ้นไป*
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน**
ณ วันสิ้นวันทำการซื้อขาย

หมายเหตุ *

สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบางแห่งที่ระบ บ
คอมพิวเตอร์เอื้ออำนวย และทางอินเทอร์เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง
*** บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
และ/หรือ จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่ งขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30
วัน ก่อนวันดำเนินการดังกล่าว (ทั้งนี้ หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษั ทจัดการจะแจ้งให้ผ้ถู ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดำเนินการดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่ที่ทำการของ
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บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่
บริษัทจัดการกำหนด
ขายคืนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วยทุกครั้งที่ทำการสั่งขายคืน กรุณากรอกใบคำสั่งขายโดย
ระบุจำนวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้รับ หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายให้ชัดเจน
ขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามในใบคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับใช้
บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง**
ขายผ่านคำสั่งขายอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆกัน โดยกำหนดคำสั่งขายหน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วย
ตัวเองผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือด้วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึ้นในอนาคต หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจัดการ
ขายผ่านศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดาและ
ไม่เป็นบัญชีร่วม จึงสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการได้ทุกวันทำการของ
บริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบรายละเอียดความมีตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ก่อนทำรายการทุกครั้ง
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้รับจากการขายคืนหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน
มากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขาย
คืนหน่วยลงทุนทั้งหมดในบัญชีกองทุนนั้น
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม
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ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้รับจากการขายคืนหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน
มากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขาย
คืนหน่วยลงทุนทั้งหมดในบัญชีกองทุนนั้น
หมายเหตุ * กรณีที่สั่งขายหลังเวลาที่กำหนด ระบบจะจัดเป็นคำสั่ งขายเพื่อทำรายการในวันทำการถัดไป กรณีที่วันทำ
การเป็นวันทำการซื้อขาย และทำรายการภายในเวลาที่กำหนดจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขาย
นั้น หากวันทำการใดมิได้เป็นวันทำการซื้อขาย หรือทำรายการในวันทำการซื้อขายหลังเวลาที่กำหนด จะใช้
มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ทั้งนี้ เวลาทำการอาจ แตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร
และบริการที่เลือกใช้
การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน ด้วยวิธีการตามคำสั่งที่ระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชี
กองทุนหรือตามที่แจ้งไว้กับบริษัทจัดการซึ่งสามารถเลือกวิธีที่สะดวกดังต่อไปนี้
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีหรือตามที่แจ้งไว้
ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะ
ในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการ
ชำระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่ างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหนังสือชี้ช วน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวม)
(ในภาวะปกติ บลจ.อีสท์สปริง สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ ภายใน 2 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อ
ขาย)
นำเช็คเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารอื่น
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนำเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของท่านที่ธนาคารอื่น (ตามที่ระบุในใบคำขอเปิด
บัญชี) ในเขตสำนักหักบัญชีกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยจะนำเช็คเข้าบัญชีหรือตามที่แจ้งไว้ให้ท่านภายใน 5 วันทำการถัด
จากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้
นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา ซึ่งบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม) ที่คำสั่งขาย
สามารถดำเนินการได้ภายในช่วงเวลารับเช็คตามประกาศของธนาคาร
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(ปัจจุบันและในภาวะปกติ บลจ.อีสท์สปริง สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทำการซื้อขายถัดจากวัน
ทำการซื้อขาย)
 รับเช็คทางไปรษณีย์
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งเช็คให้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบเปิดบัญชีทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 2 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทำ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศ
ที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อการชำระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวม) ที่คำสั่งขายสามารถดำเนินการได้
โอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากการโอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุไว้ในใบ
คำสั่งขายให้ชัดเจน หรือติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน บลจ.อีสท์สปริง โทร.1725 หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนวันในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือปิดประกาศ ณ สำนักงานบริษัทจัดการ และสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
และสาขา หรือช่องทางอื่น
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่
จะขอรับใบยืนยันดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการเปิดบัญชีกองทุน
ปลายทางก่อน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนกองทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น ตามช่องทางการทำรายการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนดังนี้
1. ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
2. อินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
3. คำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
4. ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน (เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา ที่ไม่เป็นบัญชีร่วมเท่านั้น)
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ในกรณีที่ทำรายการภายหลังเวลาทำรายการที่กำหนดในตารางหรือในกรณีที่ทำรายการสับเปลี่ยนออกจากกองทุนเปิดธนชาตโก
ลบอลเฮลธ์แคร์ ภายในเวลาตามที่กำหนด แต่นอกเวลาทำการสับเปลี่ยนของกองทุนปลายทาง ให้ถือว่ารายการดังกล่าวเป็น
รายการนอกเวลาทำการและให้ถือเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป
ทั้งนี้ กรณีที่วันทำการเป็นวันทำการซื้อขาย และทำรายการภายในเวลาที่กำหนด จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้ อขายนั้น
หากวันทำการใดมิได้เป็นวันทำการซื้อขาย หรือทำรายการในวันทำการซื้อขายนอกเวลาที่กำหนด จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนใน
วันทำการซื้อขายถัดไป
มูลค่าขั้นต่ำในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ราคาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ราคาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

1 บาท ขึ้นไป*
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน**
ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย บวกค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน**
ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย บวกค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์

หมายเหตุ *

สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอื้ออำนวย และทางอินเทอร์เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5
ทิ้งและปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง
*** บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน โดย
ปรับเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สูงสุด
ไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดำเนินการดังกล่าว (ทั้งนี้ หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดำเนินการ
ดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ
ประกาศใน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

สับเปลี่ยนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทำการซื้อ
ขายภายในเวลา 15.30 น. หรือตามเวลาที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนด
ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุน จะต้องกรอกรายละเอียดใน ใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้
ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จำนวนเงินสุทธิหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะสับเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง
และชื่อกองทุนปลายทาง พร้อมกับแสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทาง (ถ้า
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มี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะยกเว้นข้อกำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทำการถัดจากวันที่รายการสับเปลี่ยนนั้นเสร็จสมบูรณ์
แล้ว และจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียด เรื่อง ราคาขายและราคารับซื้อคืนกรณี
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
สับเปลี่ยนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการนี้ได้ทุกวัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำ
การซื้อขายนั้น
การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายหรือการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการซื้อ
ขายให้ถือเป็นการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป และใช้เกณฑ์การคำนวณราคาในวันทำการซื้อขาย
ถัดไป
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทำ
รายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และทำการยืนยันความถูกต้องเพื่อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดย
บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท สามารถทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสับเปลี่ยนเป็นจำนวนเงิน
หรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุน ได้ครั้งละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน
หรือมูลค่าอื่นๆที่บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศใน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สับเปลี่ยนผ่านคำสั่งสับเปลี่ยนซื้ออัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นงวด งวดละเท่าๆ กัน สามารถกำหนดคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือด้วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึ้นใน
อนาคต หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจัดการ
ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยื่นใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติต่อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสั่ง
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สับเปลี่ยนในแต่ละงวด ชื่อกองทุนปลายทาง และกำหนดวันที่ให้ทำรายการสับเปลี่ยนเป็นลำดับวันที่ของสัปดาห์หรือของ
เดือนหรือของไตรมาสหรือของปี ที่ต้องการทำรายการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งระบุว่าจะเลือกให้ทำรายการในวัน
ทำการก่อนหรือหลังวันที่ต้องการในกรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการซื้อขายของบริษัทจัดการ
คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือคำขอยกเลิก จะมีผลภายหลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
เรียบร้อยเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทจัดการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือคำขอยกเลิกโดยไม่ผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัท
จัดการอาจใช้เวลาในการรวบรวมคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือคำขอยกเลิกดังกล่าวให้แก่นายทะเบียนเพื่อบันทึก
ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ยื่นคำขอทำรายการคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติหรือ
วันที่ยื่นคำขอยกเลิก
สับเปลี่ยนผ่านศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725
บริษัทจัดการจะให้บริการนี้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลไม่เป็นบัญชีร่วม เว้นแต่เป็นไป
ตามที่บริษัทจัดการกำหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุนได้ ทุกวันทำการซื้อขายของบริษัทจัดการจนถึง
เวลา 15.30 น.** โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบรายละเอียดความมีตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทำรายการทุกครั้ง
ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษากา ร
ลงทุน ให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง
และชื่อกองทุนปลายทางที่ต้องการสับเปลี่ยนเข้า
การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กำหนดในวันทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการ
ซื้อขายนั้น
หากผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการทำรายการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทำ
การส่งเอกสารการยืนยันการทำรายการผ่านเครื่องโทรสารได้
- ราคาขายและราคารับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จะ
กำหนดราคาขายและราคารับซื้อคืน ดังนี้
1) ในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง การกำหนดราคารับซื้อคืนจะใช้ราคารับซื้อของวันที่การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมี
ผล ที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวัน ทำการถัดไป หักด้วยส่วนต่างค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage) และ
ค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)
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2) ในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การกำหนดราคาขายจะใช้ราคาขายของวันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผล ที่
คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการถัดไป บวกด้วยส่วนต่างค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage) และค่าใช้จ่าย
ค่าเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไข เกี่ยวกับการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้ อยกว่า 30 วันนับ เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็น
ประโยชน์กับผู้ถือหน่วยลงทุน หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างบัญชีกองทุนในกลุ่มกองทุน “ทหารไทย” ภายใต้เลขที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดียวกันเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน ของ บลจ.อีสท์สปริง หรือผู้สนับสนุน
เพื่อเปิดบัญชีกองทุนปลายทางก่อนทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือทำการเปิดบัญชีกองทุนปลายทางด้วยตนเองทาง
อินเทอร์เน็ตที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม
หมายเหตุ *

สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบางแห่งที่
ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออำนวยเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ และทางอินเทอร์เน็ต
** กรณีที่สั่งสับเปลี่ยนหลังเวลาที่กำหนด ระบบจะจัดเป็นคำสั่งสับเปลี่ยนเพื่อทำรายการในวันทำการถัดไป
โดยกรณีที่วันทำการ เป็นวันทำการซื้อขาย และทำรายการภายในเวลาที่กำหนดจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ในวันทำการซื้อขายนั้น หากวันทำการใดมิได้เป็นวันทำการซื้อขายหรือทำรายการในวันทำการซื้อขาย
นอกเวลาที่กำหนดจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป

ตารางสรุประยะเวลาในการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณีซื้อหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน

หน่วยลงทุน
ได้รับหน่วยลงทุนภายในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย
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ขายหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน

หน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิ
ให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที่มีล ัก ษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจ การจั ด การ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการชำระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับ
วันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวม)
(ในภาวะปกติ บลจ.อีสท์สปริง สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ได้ภายใน 2 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)

กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดำเนินการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนต้น
ทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ทั้งนี้การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของ
วันทำการก่อนหน้าวันรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เว้นแต่วันทำการดังกล่าวเป็นหยุ ดทำการซื้อขายของ
กองทุนปลายทาง กองทุนจะเลื่อนวันออกไปเพื่อใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันที่เป็นวันทำการซื้อขายของกองทุนปลายทางที่ถึงเร็ว
ที่สุด เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (รายละเอียดในการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมแต่ละกองทุน) และเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระยะเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วนยลงทุนเข้าดังกล่าวข้างต้น โดยไม่เกิน
ระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางตามที่กำหนดไว้ในโครงการกองทุนต้นทาง
การจัดสรรหน่วยลงทุน (กรณีการเสนอขายครั้งถัดไป : หลัง IPO)
ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
1)

2)

รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามหัวข้อ “กรณีใดที่
บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ” หรือตามหัวข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือเรื่องการหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามประกาศกำหนด
ขายหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่
ขายในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อ
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ขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณี ตามหัวข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน”
3) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยคำนวณจากจำนวนเงินที่สั่งซื้อและชำระเต็มจำนวน หารด้วยราคาขาย
ต่อหน่วยลงทุน ณ วันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
เต็มจำนวน จำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจะคำนวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตำแหน่งและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม
4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง
ทั้งนี้ ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือบริษัท
จัดการจะดำเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้น และแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบ
ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่ชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวน
เงินที่ได้รับชำระเข้าบัญชีเป็นเกณฑ์
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุ นตามที่สั่งซื้อและได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว ยกเว้นใน
กรณี ท ี ่ ก ารสั ่ ง ซื ้ อ หน่ว ยลงทุ น นั ้ น มี ผ ลทำให้จ ำนวนหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น เกิ นจำนวนหน่ ว ยที ่จ ดทะเบีย นกั บ สำนัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. การจัดสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูล
ที่ได้มีการบันทึกรายการซื้อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
แต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่ว นที่ไม่รับการ
จัดสรร พร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน
สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำรายการซื้อ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหรือรับซื้อคืน ณ สิ้น
วันทำการซื้อขายหรือวันที่รายการสับเปลี่ยน มีผลดังนี้
1)

2)

กรณีที่ทำรายการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขาย ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อ
ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทำการซื้อขายนั้น ในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันทำการ
ถัดจากวันทำการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
กรณีทำรายการซื้อ ขายคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หลังเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขาย หรือในวันหยุดทำการซื้อ
ขาย ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายถัดไป ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วย
ลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
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บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา
ของนิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาใน
การดำเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1) – ข้อ 4)
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม สำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับ คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมีผลกระทบต่อการ
บริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า การรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติ
จะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อกองทุน
บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ
1) คำสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2)

คำสั่งซื้อโดยผู้ลงทุนที่ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผล
ให้ผู้ลงทุนดังกล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท

3)

ในการซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใดๆที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็น
ว่าการสั่งซื้อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลา
ของการลงทุน และ/หรือจำนวนเงินของการสั่งซื้อดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุน
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การหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว หรือถาวร
บริษัทจัดการอาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรเมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์
การรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ต่อกองทุน
ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือเห็นควรให้รับคำสั่งซื้อหน่วย
ลงทุนได้ตามปกติ โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือ
ถาวร โดยประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท จัดการ หรือช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวร
ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุน
อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (Single Entity Limit)
20%
- การลงทุน ในเงินฝาก หรือตราสารเทีย บเท่าเงินฝากของสถาบัน ลงทุนไม่เกิน
การเงินที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
ทรัพย์สิน เช่น
รวมกันไม่เกิน
10% หรือ
- การลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายใน SET หรือในตลาด
น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน
ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
benchmark + 5%
- การลงทุ น ในตราสารทุ น ที ่ อ อกโดยบริ ษ ั ท ที ่ จ ั ด ตั ้ ง ขึ ้ น ไม่ ว ่ า ตาม
กฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าว
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET
หรือ ของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- การลงทุนในหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายใน
SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- การลงทุน ในตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกูก ที่
ผู ้ จ ั ด ตั ้ ง ขึ ้ น ตามกฎหมายไทย หรื อ สาขาของธนาคารพาณิ ช ย์
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิ จธนาคารพาณิช ย์ใน
ประเทศไทย
- การลงทุนในทรัพย์สิน ของผู้ออก/การทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มี
credit rating อยู่ในระดับ investment grade
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit)
ลงทุนไม่เกิน
10% หรือ
- การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง
น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 10%
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อัตราส่วนการลงทุน
อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน ตั๋ว รวมกันไม่เกิน
สัญญาใช้เงิน ของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกิน
- การลงทุนในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยน
มือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสาร
ได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถ
ขายคืนผู้ออกตราสารได้
- เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ มีร ะยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน
- Total SIP
การลงทุนในทรัพย์สินที่เป็น Total SIP เช่น
รวมกันไม่เกิน
- ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
- ตราสารทุนที่ไม่ได้ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือตราสาร Basel III ที่ไม่ได้อยู่ใน
ระบบของ organized market หรือเท่าเทียบแต่ไม่รวม B/E และ
P/N หรือมี credit rating อยู่ในระดับ ต่ำกว่า investment grade
หรือไม่มี credit rating
- สัญญาซื้อขายล่างหน้า (Derivatives)
ลงทุนไม่เกิน
- การเข้าทำธุรกรรม Derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความ
เสี่ยง (Hedging)
- การเข้ า ทำธุ ร กรรม Derivatives ที ่ ม ิ ใ ช่ เ พื ่ อ การลดความเสี ่ ย ง ลงทุนไม่เกิน
(Non-Hedging)

45%
เฉลี่ยในรอบปีบัญชี

25%

15%

- มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

- Global Exposure Limit โดย
จำกัด Net Exposure ต้องไม่
เกิน 100% ของ NAV
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit)
ลงทุนไม่เกิน ทุ ก กองทุ น รวมกั น ภายใต้ ก าร
- การลงทุนในหุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง
จัดการของ บลจ.รายเดียวกันต้อง
มีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน ไม่
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อัตราส่วนการลงทุน

- การลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III
และศุกูกของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง

ลงทุนไม่เกิน

- การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

ลงทุนไม่เกิน

เกิ น 25% ของจำนวนสิ ท ธิ ออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
(1) 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทาง
การเงิน (Financial Liability)
ของผู้ออกตราสาร รายนั้น
(2) กรณีที่เป็นตราสารที่ออกใหม่
และมี Credit Rating อยู ่ ใ น
ระดับต่ำกว่าที่สามารถลงทุน
ได้ (Investment Grade) หรือไม่
มี Credit Rating ลงทุ น เพื่ อ
กองทุนภายใต้การจัดการของ
บริ ษ ั ท จั ด การรายเดี ย วกั น
รวมกั น ไม่ เ กิ น 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง
เว้นแต่กรณีที่ผ ู้ออกตราสาร
ได้มีการยื่นแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ในลั ก ษณะเป็ น โครงการ
( Bond Issuance Program)
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ
1 ใน 3 ของจำนวนหน่ ว ย CIS
ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ ผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน(1)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
เรียกเก็บจริง
รายการที่เรียกเก็บ
อัตราตามโครงการ
2563
2564
2565
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้ (% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)(2)
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกิน 1.179%
1.179%
1.178%
1.179%
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.064%
0.032%
0.032%
0.025%
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ไม่เกิน 0.147%
0.147%
0.146%
0.147%
1.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์
ตามที่จ่ายจริง
0.417%
1.5 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ(3)
ไม่เกิน 0.969%
0.008%
0.008%
0.006%
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ไม่เกิน 2.359%

1.366%

1.364%

1.774%

2565

ไม่เกิน 1.070%

เรียกเก็บจริง
2564
0.535%

ไม่เกิน 1.070%

ยกเว้น

ไม่เกิน 1.070%

ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อนระหว่าง
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับ
ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
โดยจะเรียกเก็บเพียงค่าธรรมเนียมการขายและ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
5 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย
(คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 100 บาท
แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
รายการที่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน(4,5)
(front-end fee)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน(4,5)
(back-end fee)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า(4,5)
(SWITCHING IN)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก((4,5)
(SWITCHING OUT)
ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

อัตราตามโครงการ

ไม่เกิน 1.070%

ไม่เกิน 53.50 บาท
ต่อ 1,000 หน่วย
หรือเศษของ 1,000
หน่วย

2563

คำอธิบายเพิ่มเติม :
หมายเหตุ :
(1) ทั้งนี้ ตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และรายละเอียดโครงการกองทุนกำหนด หากจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายของกองทุนเพิ่มเติมโดยมีจำนวนไม่เกินร้อยละห้าของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลาหนึ่งปี (เพิ่มขึ้น
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จากอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน) โดยบริษัทจัดการจะต้องดำเนินการตามรายละเอียดที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.
กำหนดและตามรายละเอียดที่กำหนดในโครงการ ได้แก่
(1.1) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
โดยปิดประกาศในที่เปิดเผย ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และ/หรือ
สำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ และ/หรือผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(1.2) แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่น ทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)
(3) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(4) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียม
การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ามี) เท่านั้น
(5) บริษัทจัดการอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของผู้ลงทุนไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว
สำหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผล
กำไร ซึ่งจัดตั้ งขึ้ น โดยพระราชบั ญญัต ิห ลั กทรั พ ย์ และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ.2535 ผู้ล งทุนสถาบัน ที ่จั ด ตั้ ง ขึ ้ น ตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการ

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover
ratio: PTR)

2563
2.94

2564
1.53

2565
1.22
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กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
ชื่ อหลักทรัพย์

อัต รา

อันดั บความน่าเชื่ อถือ

ดอกเบี้ย
(%)
TRIS

FITCH

S&P

Moody's

วันครบ

จานวนหน่วย

กาหนด

(พันหน่วย)/

มูลค่ าตาม

ร้อยละของ

มูลค่ าตาม

ร้อยละ

ราคาตลาดไม่รวม เงินลงทุน ราคาตลาดรวม ของมูลค่ า

มูลค่ าหน้าตั๋ ว

ดอกเบี้ยค้ างรับ

ดอกเบี้ยค้ างรับ

ทรัพย์สนิ

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันบาท)

สุทธิ

หุ้นสามัญ

1,238,159.95

100.00

1,238,159.95

97.06

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย

1,238,159.95

100.00

1,238,159.95

97.06

ธุรกิจการเกษตร

12,705.84

1.03

12,705.84

1.00

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

756.30

12,705.84
150,927.35

1.03
12.19

12,705.84
150,927.35

1.00
11.83

KBANK

ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)

314.70

48,306.45

3.90

48,306.45

3.79

BBL

ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)

292.80

40,113.60

3.24

40,113.60

3.14

SCB

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหำชน)

348.90

38,553.45

3.11

38,553.45

3.02

KTB

ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)

1,024.00

17,305.60

1.40

17,305.60

1.36

KKP

ธนำคำรเกียรตินำคิภัทร จำกัด (มหำชน)

91.70

6,648.25

0.54

6,648.25

0.52

11,814.00

0.95

11,814.00

0.93

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน)

33.00

11,814.00

0.95

11,814.00

0.93

12,378.15

1.00

12,378.15

0.97

12,378.15

1.00

12,378.15

0.97

128,489.85

10.38

128,489.85

10.06

GFPT
ธนาคาร

วัสดุ กอ่ สร้าง
SCC

ปิโตรเคมีแ ละเคมีภัณฑ์
IVL

บริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จำกัด (มหำชน)

286.20

พาณิชย์
CPALL

บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหำชน)

790.30

48,603.45

3.93

48,603.45

3.81

CRC

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

760.10

30,784.05

2.49

30,784.05

2.41

(มหำชน)
BJC

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน)

393.60

13,185.60

1.06

13,185.60

1.03

HMPRO

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหำชน)

895.70

12,450.23

1.01

12,450.23

0.98

COM7

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหำชน)

301.00

10,384.50

0.84

10,384.50

0.81

MAKRO

บริษัท สยำมแม็คโคร จำกัด (มหำชน)

292.90

10,105.05

0.82

10,105.05

0.79

GLOBAL

บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)

151.89

2,976.97

0.24

2,976.97

0.23

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ADVANC
บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จำกัด

238.60

85,465.65
45,811.20

6.90
3.70

85,465.65
45,811.20

6.70
3.59

TRUE

(มหำชน)
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

3,733.70

17,025.67

1.38

17,025.67

1.33

INTUCH

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหำชน)

213.70

15,546.68

1.26

15,546.68

1.22

DTAC

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด

164.70

7,082.10

0.57

7,082.10

0.56

(มหำชน)
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อัต รา

อันดั บความน่าเชื่อถือ

วันครบ จานวนหน่วย

ดอกเบีย้

กาหนด

(%)
TRIS
พลังงานและสาธารณูปโภค
PTT
บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)
PTTEP

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด

FITCH

S&P

Moody's

(พันหน่วย)/

มูลค่ าตาม

ร้อยละของ

มูลค่ าตาม

ร้อยละ

ราคาตลาดไม่รวม เงินลงทุน ราคาตลาดรวม ของมูลค่ า

มูลค่ าหน้าตั๋ว

ดอกเบีย้ ค้ างรับ

ดอกเบีย้ ค้ างรับ

ทรัพย์สนิ

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันบาท)

สุทธิ

2,012.20

300,431.24
75,457.50

24.26
6.09

300,431.24
75,457.50

23.56
5.92

301.40

50,785.90

4.10

50,785.90

3.98

959.83

49,191.29

3.97

49,191.29

3.86

1,964.50

28,485.25

2.30

28,485.25

2.23

(มหำชน)
GULF

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
จำกัด (มหำชน)

BANPU

บริษัท บ้ำนปู จำกัด (มหำชน)

EA

บริษัท พลังงำนบริสุทธิ์ จำกัด (มหำชน)

291.50

24,850.38

2.01

24,850.38

1.95

PTG

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

855.90

13,095.27

1.06

13,095.27

1.03

OR

บริษัท ปตท. น้ำมันและกำรค้ำปลีก จำกัด

479.00

13,052.75

1.05

13,052.75

1.02

ESSO

(มหำชน)
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

812.00

11,449.20

0.92

11,449.20

0.90

GPSC

บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด

142.90

9,717.20

0.78

9,717.20

0.76

(มหำชน)
SPRC

บริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด

739.60

9,540.84

0.77

9,540.84

0.75

RATCH

(มหำชน)
บริษัท รำช กรุป๊ จำกัด (มหำชน)

148.10

6,516.40

0.53

6,516.40

0.51

BGRIM

บริษัท บี. กริม เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน)

142.20

5,261.40

0.42

5,261.40

0.41

CKP

บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จำกัด (มหำชน)

593.70

3,027.87

0.24

3,027.87

0.24

สือ่ และสิง่ พิมพ์
MAJOR

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป๊ จำกัด

326.30

9,435.74
6,199.70

0.76
0.50

9,435.74
6,199.70

0.74
0.49

ONEE

(มหำชน)
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

320.40

3,236.04

0.26

3,236.04

0.25

411.09

42,235.03
11,818.90

3.41
0.95

42,235.03
11,818.90

3.31
0.93

(มหำชน)
เงินทุนและหลักทรัพย์
TIDLOR
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหำชน)
KTC

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)

159.30

9,597.83

0.78

9,597.83

0.75

MTC

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหำชน)

206.70

8,784.75

0.71

8,784.75

0.69

JMT

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิ เซ็ส

80.70

6,294.60

0.51

6,294.60

0.49

BAM

จำกัด (มหำชน)
บริษัทบริหำรสินทรัพย์ กรุงเทพพำณิชย์

311.90

5,738.96

0.46

5,738.96

0.45

จำกัด (มหำชน)
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อัต รา

อันดั บความน่าเชื่อถือ

วันครบ จานวนหน่วย

ดอกเบีย้

กาหนด

(%)
TRIS
อาหารและเครือ่ งดื่ม
MINT
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด

FITCH

S&P

Moody's

(พันหน่วย)/

มูลค่ าตาม

ร้อยละของ

มูลค่ าตาม

ร้อยละ

ราคาตลาดไม่รวม เงินลงทุน ราคาตลาดรวม ของมูลค่ า

มูลค่ าหน้าตั๋ว

ดอกเบีย้ ค้ างรับ

ดอกเบีย้ ค้ างรับ

ทรัพย์สนิ

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันบาท)

สุทธิ

788.92

75,683.08
25,837.03

6.11
2.09

75,683.08
25,837.03

5.94
2.03

(มหำชน)
CPF

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จำกัด (มหำชน)

749.00

19,474.00

1.57

19,474.00

1.53

M

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุป๊ จำกัด

231.10

13,634.90

1.10

13,634.90

1.07

293.50

13,060.75

1.05

13,060.75

1.02

36.40

3,676.40

0.30

3,676.40

0.29

1,831.50

87,205.90
53,571.38

7.04
4.33

87,205.90
53,571.38

6.84
4.20

(มหำชน)
SAPPE

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)

CBG

บริษัท คำรำบำวกรุป๊ จำกัด (มหำชน)

การแพทย์
BDMS

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชกำร จำกัด (มหำชน)

BH

บริษัท โรงพยำบำล บำรุงรำษฎร์ จำกัด

93.30

20,152.80

1.63

20,152.80

1.58

PR9

(มหำชน)
บริษัท โรงพยำบำลพระรำมเก้ำ จำกัด

757.40

13,481.72

1.09

13,481.72

1.06

2.40
1.16

29,759.69
14,341.20

2.33
1.12

(มหำชน)
การท่องเที่ยวและสันทนาการ
SHR
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด

3,515.00

29,759.69
14,341.20

CENTEL

(มหำชน)
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลำซำ จำกัด

218.50

9,340.88

0.75

9,340.88

0.73

ERW

(มหำชน)
บริษัท ดิ เอรำวัณ กรุป๊ จำกัด (มหำชน)

1,678.90

6,077.62

0.49

6,077.62

0.48

719.00

11,504.00
11,504.00

0.93
0.93

11,504.00
11,504.00

0.90
0.90

324.30

18,404.03
18,404.03

1.49
1.49

18,404.03
18,404.03

1.44
1.44

431.80

95,145.22
29,902.15

7.68
2.42

95,145.22
29,902.15

7.44
2.34

ประกันชีวิต และประกันภัย
TLI
บริษัท ไทยประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
บรรจุภัณฑ์
SCGP

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหำชน)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
CPN
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนำ จำกัด (มหำชน)
WHA

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอร์เรชัน่ จำกัด

4,925.00

17,237.50

1.39

17,237.50

1.35

AMATA

(มหำชน)
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

636.20

13,296.58

1.07

13,296.58

1.04

AWC

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหำชน)

1,756.50

9,836.40

0.79

9,836.40

0.77

LH

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)

749.70

6,672.33

0.54

6,672.33

0.52

AP

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหำชน)

616.10

6,161.00

0.50

6,161.00

0.48
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อัต รา

อันดั บความน่าเชื่อถือ

ดอกเบีย้
(%)
TRIS

FITCH

S&P

Moody's

วันครบ

จานวนหน่วย

กาหนด

(พันหน่วย)/

มูลค่ าตาม

ร้อยละของ

มูลค่ าตาม

ร้อยละ

ราคาตลาดไม่รวม เงินลงทุน ราคาตลาดรวม ของมูลค่ า

มูลค่ าหน้าตั๋ว

ดอกเบีย้ ค้ างรับ

ดอกเบีย้ ค้ างรับ

ทรัพย์สนิ

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันบาท)

สุทธิ

MBK

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหำชน)

353.70

5,765.31

0.47

5,765.31

0.45

SPALI

บริษัท ศุภำลัย จำกัด (มหำชน)

161.50

3,149.25

0.25

3,149.25

0.25

BRI

บริษัท บริทำเนีย จำกัด (มหำชน)

294.78

3,124.70

0.25

3,124.70

0.24

แฟชั่น
SABINA

บริษัท ซำบีน่ำ จำกัด (มหำชน)

247.00

6,545.50
6,545.50

0.53
0.53

6,545.50
6,545.50

0.51
0.51

1,107.90

117,433.72
80,599.73

9.48
6.51

117,433.72
80,599.73

9.23
6.34

ขนส่งและโลจิสติ กส์
AOT
บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จำกัด (มหำชน)
BEM

บริษัท ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำกรุงเทพ จำกัด

2,117.00

18,523.75

1.50

18,523.75

1.45

AAV

(มหำชน)
บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จำกัด (มหำชน)

3,223.60

9,155.02

0.74

9,155.02

0.72

BA

บริษัท กำรบินกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)

863.70

9,155.22

0.74

9,155.22

0.72

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
DELTA
บริษัท เดลต้ำ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

39.90

30,048.48
20,907.60

2.43
1.69

30,048.48
20,907.60

2.35
1.64

KCE

จำกัด (มหำชน)
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหำชน)

109.00

5,913.25

0.48

5,913.25

0.46

HANA

บริษัท ฮำนำ ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด

75.50

3,227.63

0.26

3,227.63

0.25

597.50

12,547.50
12,547.50

1.01
1.01

12,547.50
12,547.50

0.98
0.98

35,303.06

2.77

บริการรับเหมาก่อสร้าง (มหำชน)
CK
บริษัท ช. กำรช่ำง จำกัด (มหำชน)
เงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์
BAY - S/A

ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)

AAA* F1+(tha)*

BBB+* Baa1*

35,278.14

35,301.06
35,301.06

2.77
2.77

ประเภทกระแสรายวัน
BAY - C/A
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)

AAA* F1+(tha)*

BBB+* Baa1*

2.00

2.00
2.00

0.00
0.00

2,202.68
12,925.32
(10,722.64)

0.17
1.01
(0.84)

1,275,665.69

100.00

สินทรัพย์อนื่ และหนี้สนิ อืน่
สินทรัพย์อนื่
หนี้สนิ อืน่
รวมทั้งสิน้

1,238,159.95

100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร
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บ.ฟิทซ์ เรทติ้ง
(ประเทศไทย)
AAA(tha)
AA(tha)
A(tha)
BBB(tha)
BB(tha)
B(tha)
CCC,CC,C(tha)
DDD,DD,D(tha)

บ.ทริสเรตติ้ง
จำกัด
AAA
AA
A
BBB
BB
B
C
D

ความหมายของเรทติ้ง
ความน่าเชื่อถือสูงที่สุด และมีความเสี่ยงต่ำที่สุด
ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก
ความน่าเชื่อถือสูงและมีความเสี่ยงต่ำ
ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้
ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง
ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก
มีความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด
อยู่ในภาวะที่ผิดนัดชำระหนี้

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะสั้น
บ.ฟิทซ์ เรทติ้ง (ประเทศไทย)
F1 แสดงถึงระดับความสามารถชั้นสูงสุดในการชำระ
หนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนด เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ใน
ประเทศไทยภายใต้ อ ั น ดั บ ความน่ า เชื ่ อ ถื อ
ภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิกซ์ โดยอันดับความ
น่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือ
ที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้
ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกั น และโดยปกติ
แล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือ
ค้ ำ ประกั น โดยรั ฐ บาล ในกรณี ท ี ่ ม ี ร ะดั บ ความ
น่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้
เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
F2 แสดงถึงระดั บ ความสามารถในการชำระหนี ้ ต าม
เงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่า
พอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นใน
ประเทศเดี ย วกั น อย่ า งไรก็ ด ี ระดั บ ของความ
น่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

T1

T2

กลุ่มตราสารหนี้ระดับน่าลงทุน
(Investment grade bonds)

กลุ่มตราสารหนี้ระดับเก็งกำไร
(Speculative Grade Bonds)

บ.ทริสเรตติ้ง จำกัด
ผู้ออกตราสารหนี้มีส ถานะทั้งทางด้านการตลาด
และการเงิ น ที ่ แ ข็ ง แกร่ ง ในระดั บ ดี ม าก มี ส ภาพ
คล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครอง
จากการผิดนั ดชำระหนี้ ที ่ด ี กว่ า อัน ดั บเครดิ ต ใน
ระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตใน
ระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับ
ความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูง
ยิ่งขึ้น

ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาด
และการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีและมี
ความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่า
พอใจ
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บ.ฟิทซ์ เรทติ้ง (ประเทศไทย)
F3 แสดงถึงระดับ ความสามารถในการชำระหนี ้ ต าม
เงื ่ อ นไขของตราสารการเงิ น ตามกำหนดเวลาใน
ระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสาร
อื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกันอย่างไรก็ดี
ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่
แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบ
ในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่
สูงกว่า
B แสดงถึงระดับ ความสามารถในการชำระหนี ้ ต าม
เงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที ่ไ ม่
แน่น อนเมื่อเปรีย บเทีย บกับ ผู้ออกตราสารอื่น ใน
ประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าว
จะไม่ แ น่ น อนมากขึ ้ น ตามการเปลี ่ ย นแปลงทาง
เศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
C แสดงถึงระดับ ความสามารถในการชำระหนี ้ ต าม
เงื่อนไขของตราสารการเงิน ตามกำหนดเวลาที่ ไ ม่
แน่นอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏิ บัติ ต ามข้ อ
ผูกพัน ทางการเงิน ขึ้น อยู่กับ สภาวะที่เอื้อต่อการ
ดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
D แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือ
กำลังจะเกิดขึ้น

T3

T4

บ.ทริสเรตติ้ง จำกัด
ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้
ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้

ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้
ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

ทั้ง บ.ฟิทซ์ เรทติ้ง และ บ.ทริสเรตติ้ง ใช้สัญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตเพื่อใช้ขยายของเขตของคุณภาพ
เครดิตที่นิยามเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลำดับ สำหรับ ฟิทซ์ เรตติ้ง เป็นสถาบันจัดอันดับเครดิต
นานาชาติ จึงมีคำว่า (tha) ต่อท้ายเพื่อแสดงถึงการให้อันดับเครดิตตามมาตรวัดภายในประเทศไทย
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ผลการดำเนินงาน "กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน"
ย้อนหลัง

ย้อนหลัง

ย้อนหลัง

ย้อนหลัง

ย้อนหลัง

ตั้งแต่ จัดตั้ง
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
5 ปี
10 ปี
กองทุน 1
31 พ.ค. 65 28 ก.พ. 65 31 ส.ค. 64 31 ส.ค. 62 31 ส.ค. 60 31 ส.ค. 55 5 ม.ค. 38
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
31 ส.ค. 65 31 ส.ค. 65 31 ส.ค. 65 31 ส.ค. 65 31 ส.ค. 65 31 ส.ค. 65 31 ส.ค. 65
-0.67
-0.07
3.39
-0.88
0.36
3.05
5.95
-0.91
-0.96
2.82
2.69
3.31
6.18
1

T-EQUITY1
ดัชนีมาตรฐาน2
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
(บาท)

ย้อนหลัง

11.5249

11.4551

12.0771

1

13.1583

1

13.6903

1

15.3374

10.0000

หมายเหตุ :
1. ร้อยละต่อปี1
2. ดัชนีมาตรฐาน2 คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%) :100.00
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
วัน เดือน ปี ที่รวบรวมข้อมูลไว้ในหนังสือชี้ชวน 30 ตุลาคม 2565
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รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเปดธนชาตหุนทุน Thanachart Equity Fund

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน
คําจํากัดความ / คํานิยาม :
เป็นไปตามประกาศ

1. ชือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชือโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน
1.2. ชือโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Thanachart Equity Fund
1.3. ชือย่อ : TEQUITY
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง
1.6. การกําหนดอายุโครงการ : ไม่กาํ หนด
1.7. อายุโครงการ :  ปี  เดือน  วัน
1.8. อายุโครงการถึงวันที (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 
1.9. เงือนไข (อายุโครงการ) :

1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพือผู้ลงทุนทัวไป
1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที
เสนอขาย :
2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 5000000000 บาท
2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริมต้น : 2,000,000,000.00 บาท
2.2. เงือนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) :

2.3. มูลค่าทีตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท
2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 500000000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเสนอขายครังแรก : 10 บาท
2.6. มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรก : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรก
รายละเอียดเพิมเติม :
2.7. มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังถัดไป
รายละเอียดเพิมเติม :
2.8. มูลค่าขันต่ําของการสังขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขันต่ําของการสังขายคืน)
รายละเอียดเพิมเติม :
2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขันต่าของการสังขายคืน : ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
09/09/2565
รายละเอี
2.10.
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา : ไม่
กาํ หนดยดโครงการจัดการกองทุนรวม [0003/2537] หน้า 1 / 24
รายละเอียดเพิมเติม :

2.8. มูลค่าขันต่ําของการสังขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขันต่ําของการสังขายคืน)
รายละเอียดเพิมเติม :
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2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขันต่าของการสังขายคืน : ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา : ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา : ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.12. รายละเอียดเพิมเติม :

บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงมูลค่าขันต่าํ ของการสังซือหน่วยลงทุนครังแรก และ/หรือการสังซือหน่วยลงทุนครังถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขันต่ําของการสังขายคืน โดยปรับเพิมได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขันต่าํ ของ
การสังขายคืน โดยปรับเพิมได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถอ
ื ว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว ซึงบริษท
ั
จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทังนี หากในกรณีทเป็
ี น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ทีทีทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอืนใดทีบริษท
ั จัดการกําหนด

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1.เพือสร้างผลตอบแทนในระยะยาว จากการลงทุนในบริษท
ั จดทะเบียนทีมีอต
ั ราการเติบโตสูง เนืองจากเป็นบริษท
ั ทีมีผลต่อ
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโดยตรง 2.เพือเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยกองทุนรวมทําหน้าทีเป็นผูล
้ งทุนประเภท
สถาบัน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีลงทุนแบบไม่มีความเสียงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ :
3.5. นโยบายการกูย
้ ม
ื (ถ้ามี) :
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธี
การทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทังนีจะทําเพือ
การบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านัน

3.6. การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า : การลดความเสียง (Hedging)
3.7. การลงทุนในตราสารทีมีสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชีวัด (active
management)
3.9. ดัชนีชีวัด/อ้างอิง (Benchmark) :
1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:
หมายเหตุ:
ตัวชีวัดทีใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุน: ได้แก่ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET
TRI)
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงตัวชีวัดในการเปรียบเทียบตามทีบริษท
ั จัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนทีกําหนด โดยบริษท
ั จัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันทีมี
การเปลี
ยนตัวชีวัด คําอธิบายเกียวกับตัวชีวัด และเหตุผรายละเอี
ลในการเปลี
ยนตัวชีวัดด
ดัการกองทุ
งกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็
09/09/2565
ยดโครงการจั
นรวม [0003/2537]บไซต์
หน้าข2อง/ 24
บริษัทจัดการ ภายในเวลาทีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลียนแปลงตัวชีวัดเพือให้เป็นไปตามประกาศ เงือนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ

หมายเหตุ:
หมายเหตุ:
ตัวชีวัดทีใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุ
: เปิ
ได้แดก่ธนชาตหุ
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลั
กทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET
กองทุนน
้นทุน
TRI)
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงตัวชีวัดในการเปรียบเทียบตามทีบริษท
ั จัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนทีกําหนด โดยบริษท
ั จัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันทีมี
การเปลียนตัวชีวัด คําอธิบายเกียวกับตัวชีวัด และเหตุผลในการเปลียนตัวชีวัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาทีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลียนแปลงตัวชีวัดเพือให้เป็นไปตามประกาศ เงือนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกียวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลียนแปลงตัวชีวัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีทผู
ี อ
้ อกตัวดัชนีของตัวชีวัดไม่ได้จด
ั ทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษท
ั บริษท
ั จัดการจะแจ้งเปลียนแปลงดังกล่าวผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาทีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน
3.11. รายละเอียดเกียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

รายละเอียดเพิมเติม :
กองทุนจะลงทุนในหุน
้ สามัญของบริษท
ั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลียในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน โดยให้ความสําคัญกับการลงทุนทังในระยะยาวและระยะปานกลาง โดยลงทุน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของตลาดทุน ตลาดเงิน และภาวะเศรษฐกิจ ในหลักทรัพย์ของบริษัทดังต่อไปนี
บริษัทในภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจทีส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจโดยตรง ซึงได้แก่ ภาคการผลิต การส่งออก และบริการ
บริษท
ั ทีเกียวข้องกับสาธารณูปโภคและโครงสร้างพืนฐานต่างๆ โดยให้ความสําคัญกับธุรกิจทีมีสว่ นช่วย สนับสนุนการขยายตัว
และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวมเป็นหลัก
นอกจากนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุน ทีเป็นหลักทรัพย์ของกิจการทีมีปจ
ั จัยพืนฐานดีหรือธุรกิจทีมีศก
ั ยภาพ
ทีจะเติบโตสูง รวมถึงหลักทรัพย์ของกิจการทีจะได้รับผลบวกจากการเติบโตขยายตัวของภาคเศรษฐกิจอืน ๆ ทีมีโอกาสของ
ประเทศ
ทังนี จะพิจารณาลงทุนในหุน
้ ทุนของบริษท
ั ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัททีอยู่ในระหว่างยืนคําขอจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัททีจดทะเบียนซือขายในศูนย์ซือขายหลักทรัพย์ ทีเข้าข่ายบริษท
ั ทีส่งเสริมการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจโดยตรง ส่วนทีเหลือลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินทีออกโดยบริษท
ั เงินทุน เงินฝากธนาคาร หรือตราสารการเงินประเภท
อืนทีเป็นหรือใกล้เคียงเงินฝากธนาคาร เพือดํารงสภาพคล่อง
และกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี ภาครัฐและหรือเอกชนและหรือตราสารทางการเงิน และหรือหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
ทังนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือป้องกันความเสียงทีเกียวข้องกับการลงทุน ทังนี จะไม่ลงทุนในสัญญาซือ
ขายล่วงหน้าเพือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนและตราสารหนีทีมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร โดยการลงทุนดัง
กล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
กฎหมายทีเกียวข้องกําหนด หรือตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้
ทังนี การคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึงการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะ
เวลาดังนีรวมด้วยก็ได้ ทังนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผูล
้ งทุนเป็นสําคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วน
ั ทีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ
•ช่วงระยะเวลาทีต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สน
ิ ของกองทุนเนืองจากได้รบ
ั คําสังขายคืน หรือสับเปลียนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สินสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพือรอการลงทุน ทังนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ
ในกรณีทการลงทุ
ี
นของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษท
ั จัดการจะดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วน
ั ทีสัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รบ
ั มติจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนให้เปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
ไม่มี

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุนในประเทศ :
บริษท
ั จัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอืน หรือหาดอกผลโดยวิธอ
ี นอย่
ื
างใดอย่างหนึง
09/09/2565
รายละเอี
ยดโครงการจั
ดการกองทุนรวม
[0003/2537]
า 3เว้/นแต่
24
หรื
อหลายอย่างตามทีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื
อประกาศสํ
านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
กําหนดดังต่อหน้
ไปนี
ในกรณีทีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมี
ประกาศแก้ไขหรือเพิมเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืน และหากบริษัท

ไม่มี

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุน :

นเปิ
ดธนชาตหุ้นทุนธีอืนทีจะลงทุนในประเทศ :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์กองทุ
สินอืน หรื
อการหาดอกผลโดยวิ
บริษท
ั จัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอืน หรือหาดอกผลโดยวิธอ
ี นอย่
ื
างใดอย่างหนึง
หรือหลายอย่างตามทีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่
ในกรณีทีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมี
ประกาศแก้ไขหรือเพิมเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืน และหากบริษัท
จัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ตอ
่ กองทุนโดยรวม บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะพิ
ี
จารณาลงทุนภายใต้แนวทางทีแก้ไข
เปลียนแปลงของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ดังกล่าว โดยไม่จาํ เป็นต้องแจ้งผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนก่อนการดําเนินการ ทังนี ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพือปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นันๆ โดย
คํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการทีผิดไปจากรายละเอียด
โครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัตข
ิ องตราสารทางการเงินทัวไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารทุน
1.1.1 หุน
้
1.1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี
อหุน
้ (share warrants)
1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซือหุ้นเพิมเติมทีโอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right: TSR)
1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทีมี underlying เป็นหุน
้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี
อหุน
้ (share warrants)
1.1.5 ตราสารทุนอืนทีมีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 – 1.1.4 ตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
1.2 ตราสารหนี
1.2.1 พันธบัตร
1.2.2 ตัวเงินคลัง
1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุน
้ กูแ
้ ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4 ตัวแลกเงิน
1.2.5 ตัวสัญญาใช้เงิน
1.2.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นกู้
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทีมี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8 ตราสารหนีอืนทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับตราสารหนีตามข้อ 1.2.1  1.2.7 ตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิมเติม
1.3 ตราสารกึงหนีกึงทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) (หากมีการใช้สท
ิ ธิแปลงสภาพจากตราสารกึงหนีกึงทุนเป็นหุน
้ โดยกองทุน
ได้รบ
ั หุน
้ มา บริษท
ั จัดการต้องจําหน่ายหุน
้ ทีได้มาภายใน 30 วันนับแต่วน
ั ทีกองทุนได้รบ
ั หุน
้ นัน โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว มิให้ถอ
ื ว่าบริษท
ั จัดการมีการลงทุนในหุน
้ ดังกล่าว)
1.4 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ทีครบถ้วน ดังนี
2.1 ไม่มข
ี อ
้ กําหนดหรือเงือนไขทีทําให้ผล
ู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลียนมือได้ (รวมถึงกรณีทีเป็น ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน หรือตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง ทีมี
เงือนไขห้ามเปลียนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด หรือมี
เงือนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
2.3 มีข้อมูลเกียวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพือนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมี
ข้อมูลราคาทีสะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเชือถือได้ซงจั
ึ ดทําตามหลักวิชาการอัน
เป็นทียอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีทเป็
ี นการลงทุนในตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ทีออกตราสารดังกล่าวเพือชําระหนีการค้าตัวแลกเงิน หรือตัว
สัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บ
ั ฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทังนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สังจ่ายหรือผู้ออกตัว ทังจํานวนรวมถึงดอกเบีย (ถ้ามี)
ตามทีระบุไว้ในตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินด้วย
ส่วนที 2 ถึง ส่วนที 6 เป็นไปตามประกาศ
ส่วนที 2 : ทรัพย์สน
ิ ประเภทหน่วย CIS และหน่วย property
ส่วนที 3 : ทรัพย์สน
ิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซือขายล่วงหน้า (derivatives)

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุนในต่างประเทศ :
09/09/2565
ไม่
มี
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3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน เพือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :

ส่วนที 3
ส่วนที 4
ส่วนที 5
ส่วนที 6

:
:
:
:

ทรัพย์สน
ิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ธุรกรรมประเภทการซือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ธุรกรรมประเภทสัญญาซือขายล่วงหน้
า (derivatives)
กองทุ
นเปิดธนชาตหุ้นทุน

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุนในต่างประเทศ :
ไม่มี

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน เพือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน เพือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ ทังนี ยกเว้น
ส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สน
ิ

อัตราส่วน (%
ของ NAV)

1

หน่วย CIS

ไม่เกิน 10%

2

หน่วย property ของกองทุนที
มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพืนฐาน
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการ
เช่า แล้วแต่กรณี (diversified
fund) ตามแนวทางทีสํานักงาน
กําหนด และมีลักษณะตามจด
ทะเบียนซือขายหรืออยู่ใน
ระหว่าง IPO เพือการจด
ทะเบียนซือขายในกระดานซือ
ขายหลักทรัพย์สาํ หรับผูล
้ งทุน
ทัวไปของ SET หรือของตลาด
ซือขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที
อยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุ
ทีอาจทําให้มก
ี ารเพิกถอน
หน่วยดังกล่าวออกจากการซือ
ขายใน SET หรือในตลาดซือ
ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)

ไม่เกิน 15%

ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ

ประเภททรัพย์สน
ิ

อัตราส่วน
(% ของ NAV)

1

หน่วย CIS

ไม่เกิน 20%

2

หน่วย Property

ไม่เกิน 15%

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.3. รายละเอียดเพิมเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
09/09/2565
รายละเอียดเพิมเติม :
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4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน

4.3. รายละเอียดเพิมเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :

รายละเอียดเพิมเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก :


5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก :
 ATM
 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
 หักบัญชี

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสังซือหน่วยลงทุน :

7. การรับซือคืนหน่วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซือคืนหน่วยลงทุน :
 ATM
 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซือคืนหน่วยลงทุนเพิมเติม :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซือคืนหน่วยลงทุน :
 รับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
 รับซือคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซือคืนหน่วยลงทุนเพิมเติม :
สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซือคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซือคืน : ทุกวันทําการ
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือคืน :
09/09/2565
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ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสังขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ทที
ี ทําการทุกแห่งของบริษท
ั จัดการ และ ณ สถานที

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซือคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซือคืน : ทุกวันทําการ
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือคืน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสังขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ทที
ี ทําการทุกแห่งของบริษท
ั จัดการ และ ณ สถานที
ติดต่อทุกแห่งของผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนทีบริษท
ั จัดการกําหนด
7.6.1 เงือนไขในการรับซือคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษท
ั จัดการจะดําเนินการรับซือคืนหน่วยลงทุนให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีส่งคําสังขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางทีบริษท
ั
จัดการกําหนด ตามจํานวนทังหมดทีมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซือคืน
หน่วยลงทุนทีบริษท
ั จัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนทีรับซือคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วน
ั ทีเสร็จสิน
การคํานวณมูลค่าราคารับซือคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีคํานวณได้ ณ สินวันทําการรับซือคืนหน่วย
ลงทุน ซึงเป็นราคาทีรับรองโดยผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์แล้ว
(2) บริษท
ั จัดการจะรับซือคืนหน่วยลงทุนจํานวนทังหมดตามทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้มรี ายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาทีบริษท
ั จัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาทีบริษท
ั จัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการทีบริษท
ั จัดการไม่ได้กาํ หนดให้เป็นวันทํารายการซือขายหน่วยลงทุนให้ถอ
ื เป็นรายการ
สังขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซือขายหน่วยลงทุนครังถัดไป โดยใช้ราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีคํานวณได้ ณ สินวันทํา
ซือขายหน่วยลงทุนครังถัดไปนัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลียนแปลง หรือเพิมวันและเวลาทําการการรับซือคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนในอนาคต ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลียนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษท
ั จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
สําหรับรายละเอียดเกียวกับระยะเวลาในการรับซือคืนเพิมเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิมเติม :
7.8.1 การชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการจะชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผข
ู้ ายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วน
ั ทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซือขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีมีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที
เกียวข้องในต่างประเทศ ซึงจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกียวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษท
ั จัดการ หรือผ่านช่องทางอืนใดตามความเหมาะสม
บริษท
ั จัดการจะชําระเงินให้ตามวิธท
ี ผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอืนใดทีบริษัทจัดการ
ยอมรับเพืออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทังนี กรณีทีบริษัทจัดการจัดใ
มีชอ
่ งทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิมเติม บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษท
ั จัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอืนใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิมเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงือนไข เกียวกับการ ซือ ขาย สับเปลียน
หน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ทีเกียวข้อง โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษท
ั จัดการ หรือผ่านช่องทางอืนใดทีเข้าถึงได้งา่ ยและทัวถึง

8. การสับเปลียนหน่วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลียนหน่วยลงทุน :


8.2. รายละเอียดการสับเปลียนหน่วยลงทุนเพิมเติม :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
09/09/2565
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9. การชําระค่ารับซือคืน สับเปลียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืนแทนเงิน :



8.2. รายละเอียดการสับเปลียนหน่วยลงทุนกองทุ
เพิมเติน
ม เปิ
: ดธนชาตหุ้นทุน
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซือคืน สับเปลียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืนแทนเงิน :
ในกรณีทีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอืนแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขันตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขันตอนทีกําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
บริษท
ั จัดการกองทุนรวมจะเลือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีทกํ
ี าหนดไว้ในโครงการ ซึงต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทเข้
ี าเหตุดงั ต่อไปนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาํ เป็นทําให้ไม่สามารถ จําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุทมํ
ี าให้กองทุนรวมไม่ได้รบ
ั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ทีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุดงั กล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบริษท
ั จัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซือคืนหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทังนีการเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี
(1) เลือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วน
ั ทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนนัน เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรายอืนและผูล
้ งทุนทัวไปให้ทราบเรืองดังกล่าวด้วยวิธก
ี ารใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทังจัดส่งรายงานทีแสดงเหตุผลของการเลือน และหลักฐานการได้รบ
ั ความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือกการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทังนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนสังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษท
ั
จัดการกองทุนรวมรับซือคืนหน่วยลงทุนนัน โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนตามลําดับวันทีส่งคําสังขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซือคืนไม่สับเปลียนหน่วยลงทุนตามสัง :
1. เครืองมือการกําหนดให้ผล
ู้ งทุนเป็นผูร้ บ
ั ภาระค่าใช้จา่ ย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทัวไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน
หลักเกณฑ์และเงือนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ทีเรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนทีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนีในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษท
ั จัดการหรือผ่านทางช่องทางอืนทีบริษท
ั จัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงอัตรา Liquidity Fee ทีเรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดทีกําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลียนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลียนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนทีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนีได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองทีกําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษท
ั จัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษท
ั จัดการหรือผ่านทางช่องทางอืนทีบริษท
ั จัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงือนไข และอัตรา Liquidity Fee ทีแตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ ที
เกียวข้องกับการใช้เครืองมือ Liquidity Fee ในวันทําการนัน
การพิจารณาใช้เครืองมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Liquidity fee ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือนี
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษท
ั
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ทีเปลียนแปลง
ไปจากการซื
อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรั
กษาสัดยส่ดโครงการจั
วนการลงทุด
นการกองทุ
และ/หรือนต้รวม
นทุน[0003/2537]
และค่าใช้จ่ายทีหน้
ถูกาเรี8ยกเก็
09/09/2565
รายละเอี
/ 24บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพือเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ

• บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ ที
เกียวข้องกับการใช้เครืองมือ Liquidity Fee ในวันทําการนัน
การพิจารณาใช้เครืองมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลืกองทุ
อกใช้ Liquidity
fee ทีแตกต่้น
างกั
นในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือนี
นเปิดธนชาตหุ
ทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษท
ั
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ทีเปลียนแปลง
ไปจากการซือขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทีถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพือเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพน
ั ธ์เพือป้องกันความเสียง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนทีสอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินทีกองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สน
ิ ทีลงทุน
6) ปัจจัยอืน ๆ ทีอาจเกิดขึนในอนาคต ทีมีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทกองทุ
ี
นรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน ๆ
• ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิมเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิมค่าธรรมเนียมการซือขายหน่วยลงทุนทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครืองมือในการบริหารความเสียงสภาพคล่องอืนได้
• ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ทีเรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครืองมือนีมีวต
ั ถุประสงค์เพือบรรเทาผลกระทบทางลบทีอาจเกิดขึนกับผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทียังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครืองมือนีไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพือสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทัวไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing
หลักเกณฑ์และเงือนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช้ Swing Pricing ทีเป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินจ
ิ ของบริษท
ั จัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษท
ั จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ทีเปลียนแปลง
ไปจากการซือขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทีถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จา่ ยอืนทีเกียวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพือเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพน
ั ธ์เพือป้องกันความเสียง
3. ปัจจัยอืน ๆ ทีอาจเกิดขึนในอนาคต ทีมีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทกองทุ
ี
นรวมลงทุน
ทังนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษท
ั จัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินทีกองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สน
ิ ทีลงทุน
3. ปัจจัยอืน ๆ ทีอาจเกิดขึนในอนาคต ทีมีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทกองทุ
ี
นรวมลงทุน
ทังนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครืองมือในการบริหารความเสียงสภาพคล่องอืนได้
ข้อสงวนสิทธิ
• บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ ที
เกียวข้องกับการใช้เครืองมือ Swing Pricing ในวันทําการนัน
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงอัตรา swing factor ทีเรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดทีกําหนดไว้ในโครงการ
• บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าค่าซือหน่วยลงทุนทีชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือหน่วยลงทุนในวันทําการทีมีการ
ใช้เครืองมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรือง
ต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการใช้เครืองมือ swing pricing ในวันทําการนัน ทังนีบริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะไม่
ี
เปลียนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ทีได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วทีเกียวข้องกับการใช้เครืองมือ swing pricing ในวันทําการนัน แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือหน่วยลงทุนทังหมดหรือบางส่วนของวันทําการนันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือหน่วย
ลงทุนทีชําระด้วยเช็คทีเรียกเก็บไม่ได้นัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึงเป็นไปตามดุลยพินจ
ิ ของบริษท
ั จัดการ
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การพิจารณาใช้เครืองมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ทีมีการใช้เครืองมือนี

อัตราสูงสุดทีกําหนดไว้ในโครงการ
• บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าค่าซือหน่วยลงทุนทีชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือหน่วยลงทุนในวันทําการทีมีการ
ใช้เครืองมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรือง
ต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการใช้เครืองมือ swing กองทุ
pricing น
ในวั
ทําธนชาตหุ
การนัน ทังนี้นบริ
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะไม่
ี
เปลียนแปลงการ
เปินด
ทุษนท
ดําเนินการใด ๆ ทีได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วทีเกียวข้องกับการใช้เครืองมือ swing pricing ในวันทําการนัน แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือหน่วยลงทุนทังหมดหรือบางส่วนของวันทําการนันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือหน่วย
ลงทุนทีชําระด้วยเช็คทีเรียกเก็บไม่ได้นัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึงเป็นไปตามดุลยพินจ
ิ ของบริษท
ั จัดการ
การพิจารณาใช้เครืองมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ทีมีการใช้เครืองมือนี
• ในกรณีทีบริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซือขายใดทีสัดส่วนของมูลค่าซือ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิทงหมดของกองทุ
ั
นมีคา่ เกินกว่า swing threshold ทีบริษท
ั
จัดการกําหนด โดยทีมูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซือหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลียนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทังนี รายละเอียดวิธก
ี ารคํานวณเป็นไปตามวิธท
ี บริ
ี ษท
ั จัดการกําหนด
1.3 ค่าธรรมเนียมการซือขายหน่วยลงทุนทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทัวไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
หลักเกณฑ์และเงือนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษท
ั จัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานทีมีอาํ นาจอืน ทังนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยทีเกียวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ทีเปลียนแปลง
ไปจากการซือขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทีถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพือเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพน
ั ธ์เพือป้องกันความเสียง
3) ปัจจัยอืน ๆ ทีอาจเกิดขึนในอนาคต ทีมีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทกองทุ
ี
นรวมลงทุน
ทังนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษท
ั จัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยทีเกียวข้องทีเกียวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินทีกองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สน
ิ ทีลงทุน
3) ปัจจัยอืน ๆ ทีอาจเกิดขึนในอนาคต ทีมีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทกองทุ
ี
นรวมลงทุน
ทังนีบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครืองมือในการบริหาร
ความเสียงสภาพคล่องอืนได้
ข้อสงวนสิทธิ
• บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ ที
เกียวข้องกับการใช้เครืองมือ ADLs ในวันทําการนัน
• บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าค่าซือหน่วยลงทุนทีชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือหน่วยลงทุนในวันทําการทีมีการ
ใช้เครืองมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ ที
เกียวข้องกับการใช้เครืองมือ ADLs ในวันทําการนัน ทังนีบริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะไม่
ี
เปลียนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วทีเกียวข้องกับการใช้เครืองมือ ADLs ในวันทําการนัน แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ
หน่วยลงทุนทังหมดหรือบางส่วนของวันทําการนันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือหน่วยลงทุนทีชําระด้วยเช็คทีเรียก
เก็บไม่ได้นัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึงเป็นไปตามดุลยพินจ
ิ ของบริษท
ั จัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผูท
้ ทํ
ี ารายการซือหน่วยลงทุนและสับเปลียน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝังใดฝังหนึงทีเกิน ADLs threshold ทีบริษท
ั
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ทีแตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ทีจะมีขอ
้ กําหนดเพิมเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายทีทํารายการซือหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางทีบริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงอัตรา ADLs ทีเรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ทีกําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอืนทีบริษท
ั จัดการกําหนด
การพิจารณาใช้เครืองมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือนี
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซือขายใดทีสัดส่วนของมูลค่าซือขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิทงหมดของกองทุ
ั
น มีคา่ เกินกว่า ADLs threshold ทีบริษท
ั จัดการกําหนด
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โดยที
มูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมู
ลดโครงการจั
ค่าการซือหน่ดวการกองทุ
ยลงทุน (subscription)
บวกมูลค่
าการสั
เปลียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลียน
หน่วยลงทุนออก (switch out)

ทีกําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอืนทีบริษท
ั จัดการกําหนด
การพิจารณาใช้เครืองมือ
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือนี
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซือขายใดทีสัดส่วนของมูลค่าซือขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิทงหมดของกองทุ
ั
น มีคา่ เกินกว่า ADLs threshold ทีบริษท
ั จัดการกําหนด
โดยทีมูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลียน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทังนี รายละเอียดวิธก
ี ารคํานวณเป็นไปตามวิธท
ี บริ
ี ษท
ั จัดการกําหนด
• บริษท
ั จัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี
1) มูลค่าการซือหน่วยลงทุนและสับเปลียนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออก
2) มูลค่าการซือหน่วยลงทุนและสับเปลียนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียน ออก
ทังบริษท
ั จัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับทีต่างกัน
• ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ ADLs นี ADLs ทีเรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครืองมือนีมีวัตถุประสง
เพือบรรเทาผลกระทบทางลบทีอาจเกิดขึนกับผูถ
้ อ
ื หน่วยทียังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครืองมือนีไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพือ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
2. การกําหนดเงือนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาทีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทัวไป
เมือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขันต่าํ ตังแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษท
ั จัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ
หลักเกณฑ์และเงือนไข
• บริษท
ั จัดการจะกําหนดระยะเวลาทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดทีกําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ทีเรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตาํ่ กว่ามูลค่าขันต่าํ ทีกําหนดไว้ในโครงการโดยบริษท
ั จัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษท
ั จัดการหรือผ่านทางช่องทางอืนทีบริษท
ั จัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครืองมือในการบริหารความเสียงสภาพคล่องอืน ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครืองมืออืน ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สน
ิ ทีลงทุนในขณะนัน ว่าการใช้ Notice period เพียงเครืองมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึงอาจต้องใช้รว่ มกับเครืองมือในการบริหารความเสียงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ทเห็
ี นว่าต้องชดเชยต้นทุนทีเพิมขึนเนืองจากการขายในปริมาณที
มากหรือราคาทีไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครืองมือในการบริหารความเสียงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีทีได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพือเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครืองมือ Side pocket เมือตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ดว้ ยราคาทีสมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้รว่ มกับเครืองมือในการบริหารความเสียงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมือมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช้ Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ตอ
่ กองทุนและผูห
้ น่วยลงทุนทียัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ
ข้อสงวนสิทธิ
• ในกรณีที มีการใช้ Notice period และมีเหตุททํ
ี าให้ตอ
้ งใช้เครืองมืออืนด้วย บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปฏิ
ี
บต
ั ก
ิ บ
ั คําสังที
ได้จาก Notice period นันเช่นเดียวกับคําสังทีได้ตามปกติในวันทีทํารายการด้วย ทังนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice
period ร่วมกับเครืองมืออืน ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครืองมืออืน ๆ
• บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิเปลียนแปลง กําหนดระยะเวลาทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลียนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดทีกําหนดไว้ในโครงการและไม่ตาํ่ กว่ามูลค่าขันต่าํ ทีกําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษท
ั จัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษท
ั จัดการหรือผ่านทางช่องทางอืนทีบริษท
ั จัดการกําหนด
• บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ ที
เกียวข้องกับการใช้เครืองมือ Notice period ในวันทําการนัน
การพิจารณาใช้เครืองมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Notice period ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือนี
• บริษท
ั จัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางทีบริษท
ั จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินทีกองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สน
ิ ทีลงทุน
3) ปัจจัยอืน ๆ ทีอาจเกิดขึนในอนาคต ทีมีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทกองทุ
ี
นรวมลงทุน
ทังนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน ๆ
2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทัวไป
เพดาน Redemption Gate ขันต่าํ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน
09/09/2565
รายละเอี
เพดาน
Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่
ละ 30 วัยนดโครงการจัดการกองทุนรวม [0003/2537] หน้า 11 / 24
หลักเกณฑ์และเงือนไข

3) ปัจจัยอืน ๆ ทีอาจเกิดขึนในอนาคต ทีมีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทกองทุ
ี
นรวมลงทุน
ทังนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน ๆ

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทัวไป
เพดาน Redemption Gate ขันต่าํ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน
หลักเกณฑ์และเงือนไข
• บริษท
ั จัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธท
ี บริ
ี ษท
ั จัดการกําหนด
• บริษท
ั จัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธท
ี บริ
ี ษท
ั จัดการกําหนด
• ในกรณีทีบริษัทจัดการกําหนดเงือนไขเพือบ่งชีสถานการณ์ทีไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซือขายใดทีสัดส่วนของมูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทังหมดของกองทุนมีคา่ เท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ทีบริษท
ั จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซือหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษท
ั จัดการจะพิจารณากําหนดวิธก
ี ารรับซือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลียตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสังรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออก ณ วันที ใช้ Redemption Gate
• บริษท
ั จัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครังแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตาํ่ กว่า Redemption Gate ขันต่าํ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานทีระบุไว้ในโครงการ
• คําสังรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออกส่วนทีเหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสังรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสังรับซือคืนหน่วยลงทุน ทังนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสังรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออกส่วนที
เหลือได้ ซึงเป็นไปตามเงือนไขและวิธก
ี ารทีบริษท
ั จัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซือคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน ทังนี เว้นแต่กรณีทกองทุ
ี
นมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะรับซือคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมือมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครืองมือในการบริหารความเสียงสภาพคล่อง
อื นได้
ข้อสงวนสิทธิ
• บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิเปลียนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลียนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขันต่ําทีระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ทีระบุในโครงการ
ทังนี รายละเอียดวิธก
ี ารคํานวณเป็นไปตามวิธท
ี บริ
ี ษท
ั จัดการกําหนด
• บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะรั
ี บซือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาทีกําหนด การใช้เครืองมืออืนแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทังนี ในกรณีทีไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนทีเหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสังขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดทีค้างอยูใ่ นรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทีถูกยกเลิกคําสังโดยไม่ชักช้า
• บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรืองต่าง ๆ ที
เกียวข้องกับการใช้เครืองมือ Redemption Gate ในวันทําการนัน
การพิจารณาใช้เครืองมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Redemption Gate ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือนี
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษท
ั จัดการอาจกําหนดเงือนไขเพือบ่งชีสถานการณ์ทไม่
ี ปกติดว้ ย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซือขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สน
ิ ลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนืองจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ทีกําหนดไว้
3. ปัจจัยอืน ๆ ทีนอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทังนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน ๆ
3 การดําเนินการในกรณีทีผู้ออกตราสารหนีหรือลูกหนีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารทีลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ดว้ ยราคาทีสมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรือง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนทัวไป กองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทีมิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนประเภทสถาบัน
4 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รบ
ั ซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสังซือหรือคําสังขาย
คืนหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีทกํ
ี าหนดไว้ในโครงการ ซึงต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซือขายได้ตามปกติ
09/09/2565
ดมผลว่
การกองทุ
รวมใดกรณี
[0003/2537]
หน้า 12
24
(2)
บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชืรายละเอี
อโดยสุจริยตดโครงการจั
และสมเหตุส
าเป็นนกรณี
หนึงดังนีโดยได้
รบ
ั /ความ
เห็นชอบของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์แล้ว ซึงให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รบ
ั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน

สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ดว้ ยราคาทีสมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรือง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนทัวไป กองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทีมิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนประเภทสถาบัน

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน

4 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รบ
ั ซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสังซือหรือคําสังขาย
คืนหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีทกํ
ี าหนดไว้ในโครงการ ซึงต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซือขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึงดังนีโดยได้รบ
ั ความ
เห็นชอบของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์แล้ว ซึงให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รบ
ั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจาํ เป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจาํ เป็นอืนใดเพือคุม
้ ครองประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเกิดขึน ซึงก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซือขายหลักทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซือขายได้ตามปกติ ทังนี เฉพาะในกรณีทีกองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ทีซือขายในตลาดซือขายหลักทรัพย์แห่งนันเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ททํ
ี าให้ไม่สามารถแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุททํ
ี าให้กองทุนรวมไม่ได้รบ
ั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ทีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุดงั กล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสังซือหน่วยลงทุนทีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุน แก่ผล
ู้ งทุน
เฉพาะราย เนืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่า ผูล
้ งทุนรายนัน ๆ มีสว่ นเกียวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึงดังนี
1) การกระทําทีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําทีเป็นการปฏิบัติตามคําสังเกียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผูม
้ อ
ี าํ นาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนืองมาจากการทีบริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ทเป็
ี นหน่วยลงทุน
และการเป็นผูจ
้ ด
ั การเงินทุนสัญญาซือขายล่วงหน้า ซึงให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
5 เมือปรากฏเหตุตามข้อ 4 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังซือ
หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวมปฏิบต
ั ด
ิ งั ต่อไปนี
(1) แจ้งผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบ
ั ซือคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรายอืนและผูล
้ งทุนทัวไปให้ทราบถึง
การหยุดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธก
ี ารใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทังแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนันให้สาํ นักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 4 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนีก่อนการเปิดรับคําสังซือหรือคําสัง
ขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนันให้สาํ นักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรายอืนและผูล
้ งทุนทัวไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีทีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือคืน หรือไม่รบ
ั สับเปลียนหน่วยลงทุนตามคําสังซือ คําสังขายคืนหรือคําสังสับเปลียน
หน่วยลงทุนทีได้รบ
ั มาแล้ว หรือหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการอาจหยุดคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุนก็ได้
6 บริษท
ั จัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสังซือหรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนทีได้รบ
ั มาแล้วหรือหยุดรับคําสังซือ
หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบริษท
ั จัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไม่ถูกต้อง
นันต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถูกต้องตังแต่หนึงสตางค์ ขึนไปและคิดเป็นอัตราตังแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วย
ลงทุนทีถูกต้อง ทังนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสังซือหรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน ณ
ทีทําการทุกแห่งของบริษท
ั จัดการและสถานทีติดต่อทุกแห่งของผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนทีใช้ในการซือ
ขายหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผท
ู้ ได้
ี มค
ี าํ สังซือหรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน :
เป็นไปตามประกาศ
09/09/2565
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13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :

ทีทําการทุกแห่งของบริษท
ั จัดการและสถานทีติดต่อทุกแห่งของผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนทีใช้ในการซือ
ขายหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผท
ู้ ได้
ี มค
ี าํ สังซือหรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

กองทุ
12. การหยุดขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุ
น : นเปิดธนชาตหุ้นทุน
เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดาํ เนินการตามคําสังซือหน่วยลงทุนของผูส
้ งซื
ั อ หรือสังสับเปลียนของ
บุคคลใดหรือกลุม
่ บุคคลใดทีทําให้บริษท
ั จัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสียงทางกฎหมาย ความเสียงด้าน
ภาษี หรือความเสียงอืนๆ ทีเกียวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอืน
ทังในและต่างประเทศทีมีลักษณะเดียวกัน
2. บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปฏิ
ี
เสธหรือระงับการสังซือ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่วา่ ทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึงรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท
้ มี
ี หนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถ
้ อ
ื Green Card ทีออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) นิตบ
ิ ค
ุ คล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุน
้ ส่วน เป็นต้น ซึงจัดตังขึนภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิตบ
ิ ค
ุ คลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทังในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผูล
้ งทุนซึงติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสังเกียวกับหน่วยลงทุนของบริษท
ั จัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกียวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทังนี รวมถึงผู้ลงทุนทีใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการทีตังอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4
3. บริษท
ั จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิทจะปฏิ
ี
เสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่วา่ ทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษท
ั จัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสียงทางกฎหมาย ความเสียง
ด้านภาษี หรือความเสียงอืนๆ ทีเกียวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อืนทังในและต่างประเทศทีมีลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :
(1) บริษท
ั จัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนไม่น้อยกว่าปีละ 1
ครัง
(2) ในแต่ละงวดบัญชีทจะจ่
ี
ายเงินปันผล บริษท
ั จัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนจากกําไรสุทธิทเกิ
ี ดขึน
จริงประจํางวดบัญชี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกําไรสุทธิทเกิ
ี ดขึนจริงต่อหน่วยลงทุน หรือพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกําไรสะสมทีเกิดขึนจริง ณ สินงวด ในอัตราทีเห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่
ทําให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิมขึนในงวดบัญชีทมี
ี การจ่ายเงินปันผลนัน
(3) บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน ในกรณีทีกองทุนมีกําไรสุทธิทีเกิดขึนจริง
ประจํางวดบัญชี หรือกําไรสะสมทีเกิดขึนจริง ณ สินงวด น้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน หรือเมือกองทุนมีมล
ู ค่าหน่วย
ลงทุนน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนทีตราไว้ ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการไม่จา่ ยเงินปันผลในงวดบัญชีดงั กล่าว บริษัทจัดการจะยกยอด
ผลกําไรไปในงวดบัญชีต่อไป ทังนี เพือเป็นการประหยัดค่าใช้จา่ ยในการจ่ายเงินปันผล
(4) ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิขย์ บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพือประโยชน์ของกองทุน ทังนีเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ เงือนไข ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทังนี กําไรสุทธิทีเกิดขึนจริงประจํางวดบัญชี หมายถึง “รายได้จากการลงทุนสุทธิ” และ “รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิทีเกิด
ขึนทังสิน” ในงวดบัญชีนน
ั และกําไรสะสมทีเกิดขึนจริง ณ สินงวด หมายถึง กําไรหรือขาดทุนสุทธิทเกิ
ี ดขึนจริงประจํางวดบัญ
รวมกับ “รายได้จากเงินลงทุนสุทธิสะสม ณ ต้นงวด” และ “กําไรหรือขาดทุนสุทธิทเกิ
ี ดขึนจากเงินลงทุนสะสม ณ ต้นงวด”
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผล เพือให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและตามหลักเกณฑ์
และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิมเติมโครงการ ทังนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลใน
งวดทีมีการปรับปรุงนัน

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
(1) บริษท
ั จัดการจะปิดทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเพือการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันทําการนับตังแต่วน
ั ถัดจากวันสินงวดบัญชี
ทีจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเพือการจ่ายเงินปันผล วันจ่าย
เงิ09/09/2565
นปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิ
ทธิยทดโครงการจั
ีจะประกาศรายละเอี
ยดดันงรวม
กล่าวตามลํ
าดับก่อนหลั
รายละเอี
ดการกองทุ
[0003/2537]
หน้งาตามที
14 / 24
บริษท
ั จัดการเห็นสมควร ดังนี
(ก) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะทีผู้ลงทุนทัวไปสามารถทราบได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนประเภทสถาบัน

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน

(1) บริษท
ั จัดการจะปิดทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเพือการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันทําการนับตังแต่วน
ั ถัดจากวันสินงวดบัญชี
ทีจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเพือการจ่ายเงินปันผล วันจ่าย
เงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที
บริษท
ั จัดการเห็นสมควร ดังนี
(ก) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะทีผู้ลงทุนทัวไปสามารถทราบได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนประเภทสถาบัน
(ข) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีชืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชือผู้ถือเมือได้รับการร้องขอ
(2) บริษท
ั จัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีชอปรากฏในทะเบี
ื
ยนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนเพือการจ่ายเงินปันผล เป็นเช็คขีดคร่อมสังจ่ายเฉพาะผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หรือธนาณัตส
ิ งจ่
ั ายในนามผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และ
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามทีอยู่ทีระบุในใบคําขอใช้บริการกองทุนเปิด หรือโดยนําเข้าฝากในบัญชี
เงินฝากของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีธนาคารตามเลขทีบัญชีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้แจ้งไว้กบ
ั บริษท
ั จัดการ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนเป็นผูม
้ อบให้ภายใน 10 วันทําการนับตังแต่วน
ั ถัดจากวันปิดทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเพือการจ่าย
เงินปันผล
ทังนี เงินปันผลทีได้รบ
ั ถือเป็นเงินได้พงึ ประเมินทีต้องนําไปรวมคํานวณภาษีเงินได้ประจําปี และเงินปันผลทีจ่ายนีย่อม ส่งผลใ
มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิตอ
่ หน่วยลงทุนลดลงเท่ากับจํานวนเงินปันผลทีจ่าย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงรายละเอียดตามวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทังนีจะคํานึงถึงประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนและกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ สาํ นักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดทีมีการปรับปรุงนัน
ข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน
(1) บริษท
ั จัดการกองทุนรวมจะไม่จา่ ยเงินปันผลให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนในส่วนทีเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็น
กรณีทีได้รับยกเว้น ทังนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกียวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าทีของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินทีไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม
และไม่นาํ เงินดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สน
ิ ของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีประมาณการได้ทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าใช้จา่ ยทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.359 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนรวม

รายละเอียดเพิมเติม :
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทังหมดทีสามารถประมาณการได้ซึงเรียกเก็บจากกองทุนทีระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.359 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.179 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิมเติม :
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.179 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กรณีการ
เปลียนแปลงค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราดังกล่าว บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 5 วัน
ทําการ

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.064 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน
รวม

รายละเอียดเพิมเติม :
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.064 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
09/09/2565
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0003/2537] หน้า 15 / 24
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.147 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.064 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน
รวม

รายละเอียดเพิมเติม :

กองทุ
นเปิ
ดธนชาตหุ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในอัตราไม่เกิ
นร้อยละ
0.064
ต่อปีของมู้น
ลค่ทุาน
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.147 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนรวม

รายละเอียดเพิมเติม :
บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.147 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน การเปลียนแปลงค่า
ธรรมเนียมไม่เกินอัตราดังกล่าว บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 5 วันทําการ

15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาการลงทุน :
ไม่มี

รายละเอียดเพิมเติม :
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย :
ไม่มี

รายละเอียดเพิมเติม :
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอืน ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอืนๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.969ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิมเติม :
ค่าใช้จา่ ยทีเกียวเนืองกับกองทุน จะเรียกเก็บตามทีจ่ายจริง มีดังต่อไปนี
(บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเกียวเนืองกับกองทุนดังกล่าว โดยรวมอยู่ในค่าธรรมเนียม
การจัดการรายปี )
1 ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซือขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จา่ ยในการโอนหลักทรัพย์รวมทังการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จา่ ยในการรับโอนพันธบัตรทีธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกิดจากการซือขายหลักทรัพย์
2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็คค่าบริการในการนําเงินค่าซือหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซอหน่
ื
วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช้ Telebanking เป็นต้น
3 ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าตอบแทนผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเมือ
เลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลียหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอืนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมือเลิกกองทุน ค่าใช้จา่ ยทีเกียวกับ
การวางทรัพย์ ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่ยนเช็
ื
คแก่ธนาคารเพือให้ได้เงินตามเช็คทีได้รบ
ั
เนืองจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีทีเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
4 ค่าใช้จา่ ยทีเกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพือการรับชําระหนีใดๆ ของกองทุน และค่าธรรมเนียมและค่าใช้
จ่าย ใด ๆ ทีเกียวเนืองกับการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพือการรับชําระหนีใด ๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพือรักษาสิทธิของกองทุน การเตรียมและจัดทําเอกสารและสัญญาต่างๆ ที
เกียวข้อง รวมทังค่าฤชาธรรมเนียมต่างๆ ทีศาลเรียกเก็บ รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกียวเนืองกับการรับชําระหนีด้วยทรัพย์สินอืนแทน
การชําระหนีตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกิดขึนในการประเมินทรัพย์สินอืน
5 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อืนแทนเงิน
6 ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินคดีของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ทฟ้
ี องร้องให้บริษท
ั จัดการปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีหรือเรียก ค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษท
ั จัดการเพือประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมือได้รับคําสังจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. (ถ้ามี)
7 ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการ กองทุนรวม ใบคําสังซือ
หน่วยลงทุน ใบคําสังขายคืนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund
Book) หรือรูปแบบอืนทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบ
กํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุน และแบบฟอร์มอืนๆ ทีเกียวกับกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารทีเกียวข้อง
กับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
8 ค่าใช้จา่ ยในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จา่ ยในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึงรวมถึงการลงประกาศต่าง ๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่าง ๆ และ/หรือข่าวสารถึงผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนและบุคคลอืนทีเกียวข้องกับกองทุนรวมทีบริษท
ั จัดการ
จัดทําขึนหรือมีหน้าทีจัดทําขึนตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด
9 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ค่าอบรมเผยแพร่ความรู้ค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดสัมมนาแนะนํา
กองทุ
น ค่าใช้จา่ ยในการเซ็นสัญญาต่างๆ อันเกียวเนืองกั
บกองทุ
น และค่าใช้ดจการกองทุ
่ายด้านการตลาด
และการส่งเสริหน้
มการขายอื
นๆ
09/09/2565
รายละเอี
ยดโครงการจั
นรวม [0003/2537]
า 16 / 24
ทังนี ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันจะไม่เกินร้อยละ 0.803 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะทยอยตัดจ่าย
ค่าโฆษณาตามระยะเวลาของประโยชน์ทีได้รับ หรือบริษท
ั จัดการจะพิจารณากําหนดระยะเวลาทีใช้ในการตัดจ่ายทีเหมาะสม

Book) หรือรูปแบบอืนทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบ
กํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุน และแบบฟอร์มอืนๆ ทีเกียวกับกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารทีเกียวข้อง
กับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
8 ค่าใช้จา่ ยในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จา่ กองทุ
ยในการนํ
าส่งดหนั
งสือบอกกล่
นเปิ
ธนชาตหุ
้นาทุว นประกาศซึงรวมถึงการลงประกาศต่าง ๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่าง ๆ และ/หรือข่าวสารถึงผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนและบุคคลอืนทีเกียวข้องกับกองทุนรวมทีบริษท
ั จัดการ
จัดทําขึนหรือมีหน้าทีจัดทําขึนตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด
9 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ค่าอบรมเผยแพร่ความรู้ค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดสัมมนาแนะนํา
กองทุน ค่าใช้จา่ ยในการเซ็นสัญญาต่างๆ อันเกียวเนืองกับกองทุน และค่าใช้จ่ายด้านการตลาด และการส่งเสริมการขายอืนๆ
ทังนี ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันจะไม่เกินร้อยละ 0.803 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะทยอยตัดจ่าย
ค่าโฆษณาตามระยะเวลาของประโยชน์ทีได้รับ หรือบริษท
ั จัดการจะพิจารณากําหนดระยะเวลาทีใช้ในการตัดจ่ายทีเหมาะสม
โดยระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เกิน 1 ปี นับแต่วน
ั ทีเกิดค่าโฆษณานัน
10 ค่าใช้จ่ายในการจัดตังฐานข้อมูลและเก็บรักษาสถิติข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน
11 ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
12 ค่าใช้จา่ ยในการรับชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุน และค่าใช้จา่ ยในการชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุน
13 ค่าใช้จา่ ยหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึนในการจัดการกองทุน เช่น ค่าทีปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จา่ ยอันเกียวเนืองจากการ
เปลียนแปลงแก้ไขโครงการ ค่าไปรษณียากรสําหรับการส่งเอกสาร และ/หรือหนังสือโต้ตอบกับผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายใน
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ อีกทังค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีเกิดขึนตามกฎหมาย หรือตามคําสังของหน่วยงานผูม
้ อ
ี าํ นาจตา
มกฏหมายอืนใด ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร และหรือค่าใช้จ่ายอืนใดเพือประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
14 ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทีเกิดจากการใช้บริการของธนาคาร หรือผูใ้ ห้บริการอืนใดทีเกียวข้องกับวิธก
ี ารขายหน่วยลงทุน
และ/หรือ วิธก
ี ารรับซือคืนหน่วยลงทุน และ/หรือวิธีการชําระค่าซือ และ/หรือวิธก
ี ารชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนทีบริษท
ั จัดการ
เปิดให้บริการ
15 ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงินเพือชําระราคาหลักทรัพย์ (Settlement Advance) จาก global
custodian กรณีทีเกิดรายการ failed trade ในรายการขายหลักทรัพย์ตามทีจ่ายจริง
16 ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ทีเกิดขึนหรือเกียวเนืองกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอนเงิน และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม
ธนาคารอืน ๆ ตามทีจ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอืนใดเพือให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว
เป็นต้น
17 ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)
ทังนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุน หมายความ
รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน ทีเกียวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซงหลั
ึ
กทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ทีกองทุนลงทุน

15.3. ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิมเติม :
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
อนึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทังนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบรายละเอียดต่อไป โดยจะติดประกาศดังกล่าวทีสํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซือคืน ล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 7 วัน หรือประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ
ทังนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทังนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดต่อไป โดยจะติดประกาศดังกล่าวทีสํานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน ล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 7 วัน หรือประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ”
ไว้ในหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุน เพือให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนได้รบ
ั ทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิมเติม :
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
อนึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทังนี
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดต่อไป โดยจะติดประกาศดังกล่าวทีสํานักงานของบริษท
ั จัดการและผูส
้ นับสนุน
การขายหรือรับซือคืน ล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 7 วัน หรือประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ
ทังนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทังนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดต่อไป โดยจะติดประกาศดังกล่าวทีสํานักงาน
ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน ล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 7 วัน หรือประกาศทาง website ของบริษัท
จัดการ” ไว้ในหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุน เพือให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนได้รบ
ั ทราบข้อมูลดังกล่าว
เงือนไขเพิมเติม
1. บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) ข้างต้น ให้กบ
ั ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีรายชือ
อยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลา 8.30 น. ของวันที 22 เมษายน 2556 เฉพาะสําหรับเงินลงทุนทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกลุม
่
ดังกล่าว ได้ลงทุนไว้ก่อนวันที 22 เมษายน 2556
รายละเอี
ยดโครงการจั
ดใการกองทุ
รวม
[0003/2537]
หน้าน17
2.09/09/2565
สําหรับผูล
้ งทุนอืน ๆ ทีไม่เข้าข่ายตามผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุ
นและเงิ
นลงทุนทีระบุ
นข้อ 1 ข้านงต้
น บริ
ษัทจัดการจะยกเว้
ค่า / 24
ธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) ในระยะแรก ทังนี หากมีการเปลียนแปลงบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุน
ทราบรายละเอียดต่อไป โดยจะติดประกาศดังกล่าวทีสํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน ล่วง

ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทังนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดต่อไป โดยจะติดประกาศดังกล่าวทีสํานักงาน
ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน ล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 7 วัน หรือประกาศทาง website ของบริษัท
จัดการ” ไว้ในหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุน เพือให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนได้รบ
ั ทราบข้อมูลดังกล่าว
เงือนไขเพิมเติม
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน
1. บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) ข้างต้น ให้กบ
ั ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีรายชือ
อยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลา 8.30 น. ของวันที 22 เมษายน 2556 เฉพาะสําหรับเงินลงทุนทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกลุม
่
ดังกล่าว ได้ลงทุนไว้ก่อนวันที 22 เมษายน 2556
2. สําหรับผูล
้ งทุนอืน ๆ ทีไม่เข้าข่ายตามผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนและเงินลงทุนทีระบุในข้อ 1 ข้างต้น บริษัทจัดการจะยกเว้นค่า
ธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) ในระยะแรก ทังนี หากมีการเปลียนแปลงบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุน
ทราบรายละเอียดต่อไป โดยจะติดประกาศดังกล่าวทีสํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน ล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิมเติม :
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซือคืนหน่วยลงทุน โดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึงเท่านัน
อนึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทังนี
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดต่อไป โดยจะติดประกาศดังกล่าวทีสํานักงานของบริษท
ั จัดการและผูส
้ นับสนุน
การขายหรือรับซือคืน ล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 7 วัน หรือประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ
ทังนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทังนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดต่อไป โดยจะติดประกาศดังกล่าวทีสํานักงาน
ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน ล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 7 วัน หรือประกาศทาง website ของบริษัท
จัดการ” ไว้ในหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุน เพือให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนได้รบ
ั ทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิมเติม :
ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซือคืนหน่วยลงทุน โดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึงเท่านัน
อนึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทังนี
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดต่อไป โดยจะติดประกาศดังกล่าวทีสํานักงานของบริษท
ั จัดการและผูส
้ นับสนุน
การขายหรือรับซือคืน ล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 7 วัน หรือประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ
ทังนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทังนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดต่อไป โดยจะติดประกาศดังกล่าวทีสํานักงาน
ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน ล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 7 วัน หรือประกาศทาง website ของบริษัท
จัดการ” ไว้ในหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุน เพือให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนได้รบ
ั ทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามทีนายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิมเติม :
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกิน 53.50 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย โดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผูโ้ อนหน่วยลงทุน ในวันทียืนคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ฉบับละ 53.50 บาท
ตามทีนายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิมเติม :
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในอัตรา 53.50 บาทต่อรายการ หรือน้อยกว่าตามทีบริษัทจัดการ
พิจารณาเห็นสมควร

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีกําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
09/09/2565
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รายละเอียดเพิมเติม :

รายละเอียดเพิมเติม :
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในอัตรา 53.50 บาทต่อรายการ หรือน้อยกว่าตามทีบริษัทจัดการ
พิจารณาเห็นสมควร
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีกําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
รายละเอียดเพิมเติม :
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอืน ๆ : มี

รายละเอียดเพิมเติม :
(1) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ตามอัตราทีธนาคารพาณิชย์กาํ หนด
เป็นการทัวไปในการให้บริการโอนเงิน
(2) ค่าธรรมเนียมการขอเปลียนชือสกุล ทีอยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีทีผู้ถือหน่วย
ลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
ตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(Fund Book) หรือรูปแบบอืนทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดาํ เนินการได้หรือรายงานการถือ
หน่วยลงทุนใหม่แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออืนๆ ทีเกิดขึนจริงซึงพิสจ
ู น์ได้วา่ เป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผูถ
้ อ
ื
หน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพือนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชือจากสถาบันการเงินหรือกรณี
พิเศษอืนๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนตามอัตราทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด
เป็นการทัวไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
หมายเหตุ
การคํานวณค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน
และค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน จะบวกด้วยภาษี มูลค่าเพิม ภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดในทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
1. การคํานวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี และค่าธรรมเนียม
นายทะเบียนรายปี จะบวกด้วยภาษีมล
ู ค่าเพิม ภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) โดยจะคํานวณเป็น
รายวัน และเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสินเดือน
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุน ตามข้อ 15.2.6 หัวข้อค่าใช้จา่ ยทีเกียวเนืองกับกองทุน จะเรียกเก็บตาม
ทีจ่ายจริง ในทางบัญชีบริษท
ั จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทังจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยของกองทุนเฉลียเท่ากันทุก
วันตามระยะเวลาทีจะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน ทังนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที
กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
3. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมทีใช้ในการคํานวณค่าใช้จ่าย เป็นมูลค่าทรัพย์สน
ิ ในสกุลเงินบาท

15.5. การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
บริษท
ั จัดการสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถอ
ื ว่าเป็นการแก้ไขเพิมเติมโครงการ
โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี
15.5.1 กรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยตามทีได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดาํ เนินการดังกล่าวแล้ว ให้
บริษท
ั จัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผล
ู้ งทุนทราบอย่างทัวถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วน
ั ทีมีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยดัง
กล่าว ทังนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธก
ี ารทีเหมาะสมอันทําให้มนใจได้
ั
วา่ ผูล
้ งทุนได้รบ
ั ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทัวถึง เช่น เผย
แพร่ขอ
้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษท
ั จัดการ หรือ ณ สถานทีในการซือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษท
ั จัดการ และผูส
้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถอ
ื ว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิมเติมโครงการในเรืองดัง
กล่าวเมือบริษท
ั จัดการได้ดาํ เนินการตามวรรคหนึงแล้ว
15.5.2 กรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยเพิมขึนตามทีระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้อง
คํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วง
หน้าอย่างทัวถึงด้วยวิธก
ี ารทีเหมาะสมอันทําให้มนใจได้
ั
วา่ ผูล
้ งทุนได้รบ
ั ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทัวถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มก
ี ารเผย
แพร่ขอ
้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษท
ั จัดการ และ ณ สถานทีในการซือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษท
ั จัดการ และผูส
้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทังนี ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(1) ในกรณีทการเรี
ี
ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยเพิมขึนไม่เกินกว่าอัตราขันสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยเดิมตามทีระบุไว้ใน
โครงการ ให้บริษท
ั จัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่า
ใช้จา่ ยเพิมขึน
(2) ในกรณีทการเรี
ี
ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยเพิมขึนเกินกว่าอัตราขันสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยเดิมตามทีระบุไว้อย่าง
ชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทังนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันทีบริษัทจัดการ
กองทุนรวมประสงค์จะขึนค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยดังกล่าว ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั นี

(ก) ในกรณีทีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึนไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขันสูงดังกล่าว ให้บริษท
ั
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายทีเพิมขึนดังกล่าว
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(ข) ในกรณีทการเรี
ี
ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยเพิมขึนเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขันสูงดังกล่าว บริษท
ั จัดการกองทุนรวมต้อง
ได้รบ
ั มติพเิ ศษ

ใช้จา่ ยเพิมขึน
(2) ในกรณีทการเรี
ี
ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยเพิมขึนเกินกว่าอัตราขันสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยเดิมตามทีระบุไว้อย่าง
ชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทังนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันทีบริษัทจัดการ
กองทุนรวมประสงค์จะขึนค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จกองทุ
า่ ยดังกล่น
าวเปิ
ให้ด
บริธนชาตหุ
ษท
ั จัดการกองทุ
รวมดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั นี
้นทุนน

(ก) ในกรณีทีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึนไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขันสูงดังกล่าว ให้บริษท
ั
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายทีเพิมขึนดังกล่าว
(ข) ในกรณีทการเรี
ี
ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยเพิมขึนเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขันสูงดังกล่าว บริษท
ั จัดการกองทุนรวมต้อง
ได้รบ
ั มติพเิ ศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึง มิให้นํามาใช้กับกรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ
15.5.3 การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้สาํ นักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วน
ั เปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ย

15.6. หมายเหตุ :

16. วิธก
ี ารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีทีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ
16.2. เงือนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามทีสมาคมบริษท
ั จัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสินวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทุกสินวันทําการซือขายหน่วยลงทุน
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุน
(ก) กรณีกองทุนรวมเปิดแบบมีระยะเวลา(interval fund)ทีกําหนดวันทําการซือขายหน่วยลงทุนแต่ละครังห่างกันตังแต่หนึง
เดือนขึนไป บริษัทจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของ
วันทําการสุดท้ายของเดือน ภายในวันทําการถัดไป
(ข) กรณีอืนนอกเหนือจาก(ก) บริษัทจะประกาศ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ
คืนหน่วยลงทุนของวันทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการถัดไป
(2.4) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันปิดทะเบียนเพือการจ่ายเงินปันผล ภายในวันทําการถัดไป
ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการกําหนดวันทําการซือขายหน่วยลงทุนแต่ละครังห่างกันเกิน 1 สัปดาห์ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่า
ทรัพย์สน
ิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทีคํานวณทุกสินวันทําการสุดท้ายของสัปดาห์ตาม (2.1) ภายในวันทําการถัดจากวันทําการ
สุดท้ายของสัปดาห์ดงั กล่าวด้วย
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดเมือสินวันทําการที
คํานวณนัน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีทีการประกาศตาม(2.3) และ(2.4)ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจัดขึนโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอืนทีสํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปก็ได้
การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึงฉบับ และปิดประกาศไว้ในทีเปิดเผย ณ
ทีทําการทุกแห่งของบริษท
ั จัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานทีติดต่อทุกแห่งของ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ในกรณีทีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพือใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที 4 ขึน ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพือใช้
ในการคํานวณราคารับซือคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีคํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที 5
ทิง และประกาศราคาขายและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนตามทีคํานวณได้ใน (3.2)
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลั
พธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตั
ดทศนิยดโครงการจั
มตําแหน่งที ด5การกองทุ
ทิง
09/09/2565
รายละเอี
นรวม [0003/2537] หน้า 20 / 24
ในกรณีทีมีผลประโยชน์เกิดขึนจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นันรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพือใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที 4 ขึน ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพือใช้
ในการคํานวณราคารับซือคืนหน่วยลงทุนจะตัด
ทศนิยมตํ
าแหน่
งที 5 ทิง ้นทุน
กองทุ
นเปิ
ดธนชาตหุ
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีคํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที 5
ทิง และประกาศราคาขายและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนตามทีคํานวณได้ใน (3.2)
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง
ในกรณีทีมีผลประโยชน์เกิดขึนจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นันรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาทีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
ทังนี บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะประกาศข้
ี
อมูลดังกล่าวทางช่องทางอืนแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว และบริษท
ั จัดการจะประกาศล่วงหน้า 30 วัน
ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษท
ั จัดการสงวนสิทธิทจะพิ
ี
จารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธก
ี ารอืนใดทีเหมาะสม เพือให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็น
ชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว
ทังนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษท
ั จัดการกองทุนรวม และสถานทีทุกแห่งทีผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนใช้ซอขายหน่
ื
วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีทีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
1.ในกรณีทราคาหน่
ี
วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้องน้อยกว่าหนึงสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ทีถูกต้องตังแต่หนึงสตางค์ขนไป
ึ
แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วน
ั ทีพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง และจัดให้มส
ี าํ เนา
รายงานดังกล่าวไว้ ณ ทีทําการของบริษัทจัดการเพือให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี
(1) ราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง
(3) สาเหตุททํ
ี าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพือมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทังนี เว้นแต่ในกรณีทราคาหน่
ี
วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครังสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีทเหตุ
ี
ของความผิดพลาดซึงทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องตามวรรคหนึงมีผลต่อเนืองต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครังต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบียผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที
บริษท
ั จัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องด้วย
2.ในกรณีทราคาหน่
ี
วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้องตังแต่หนึงสตางค์ขนไป
ึ
และคิดเป็นอัตราตังแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง บริษท
ั จัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วน
ั ทีพบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถก
ู ต้องจนถึงวันทีราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนีเฉพาะวันทีราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนทีถูกต้องตังแต่หนึงสตางค์ขนไป
ึ
และคิดเป็นอัตราส่วนตังแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสินภายในวันทําการถัดจากวันทีพบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนันไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันทีคํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิน เพือให้ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์รบ
ั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันทีบริษท
ั จัดการส่งรายงานให้ผด
ู้ แ
ู ล
ผลประโยชน์ ทังนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี
(ก) ราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง
(ค) สาเหตุททํ
ี าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษท
ั จัดการเมือพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง
ทังนี บริษท
ั จัดการจะจัดให้มส
ี าํ เนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ทีทําการของบริษท
ั จัดการ เพือให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนทีถุกต้องภายในวันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชือกองทุนรวมทีมีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีทีมีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึงฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุนหรือผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนทีได้ซอหรื
ื
อขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพือมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทังสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาทีจัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานัน เว้นแต่ในกรณีที
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที
ผูด
้ยดโครงการจั
แ
ู ลผลประโยชน์
รบ
ั รองว่านการที
วยลงทุน
ไม่าถ21
ก
ู ต้อ/ งมี
09/09/2565
รายละเอี
ดการกองทุ
รวม ราคาหน่
[0003/2537]
หน้
24
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้แทน

ในช่วงระยะเวลาทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพือมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทังสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที
จั
ด
ทํ
า
ตาม
(1)
ให้สํานัก้นงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
กองทุนเปิดธนชาตหุ
ทุน
แต่วันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานัน เว้นแต่ในกรณีที
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารทีผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์รบ
ั รองว่าการทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องต่าํ กว่าราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง (understate) บริษท
ั จัดการจะปฏิบต
ั ด
ิ งั นี
(ก) กรณีทเป็
ี นการขายหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ
้ อหน่
ื
วยลงทุนเป็นจํานวนซึงมีมล
ู ค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้องหากปรากฏว่าผูซ
้ อหน่
ื
วยลงทุนไม่มห
ี น่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน
่ อ
้ ยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีจะต้องลด บริษท
ั จัดการจะจ่ายเงินของบริษท
ั จัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนทีเหลืออยูน
่ นและจ่
ั
ายเงินของบริษท
ั จัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพือชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครังสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซอขายหลั
ื
ก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์รบ
ั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีทเป็
ี นการรับซือคืนหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะเพิมจํานวนหน่วยลงทุนของผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึงมีมล
ู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพือชดเชยราคาให้แก่ผข
ู้ ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มห
ี น่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษท
ั จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพือชดเชยราคาให้แก่ผข
ู้ ายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง (overstate) บริษท
ั จัดการจะปฏิบต
ั ด
ิ งั นี
(ก) กรณีทเป็
ี นการขายหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะเพิมจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ
้ อหน่
ื
วยลงทุนเป็นจํานวนซึงมีมล
ู ค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพือชดเชยราคาให้แก่ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุน
(ข) กรณีทเป็
ี นการรับซือคืนหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึงมีมล
ู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้องหากปรากฏว่าผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มห
ี น่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน
่ อ
้ ยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีจะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนทีเหลืออยูน
่ นและจ่
ั
ายเงินของบริษท
ั จัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพือชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครังสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์รบ
ั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุนหรือผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมล
ู ค่าไม่ถงึ หนึงร้อย
บาท บริษท
ั จัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีมีการจ่ายเงินให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน แต่ถา้ บุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วน
ั ทีผูด
้ แ
ู ลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพือชดเชย
ราคาให้แก่ผข
ู้ ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซ
้ อหน่
ื
วยลงทุนตาม 2(ก) บริษท
ั จัดการอาจจ่ายเงินของบริษท
ั จัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้
4. บริษท
ั จัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ทีเกิดขึนจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จา่ ยในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุนและผูข
้ ายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้

17. ชือผู้เกียวข้อง :
17.1. ชือบริษัทจัดการ :
ชือ : บริษท
ั หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด
17.2. ชือผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชือ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
17.3. ชือผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชือของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชือ :
สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :
09/09/2565
17.5. ทีปรึกษา :
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17.4. ชือของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชือ :
สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน

17.5. ทีปรึกษา :
17.5.1. ชือทีปรึกษาการลงทุน :
ชือ :
17.5.2. ชือทีปรึกษากองทุน :
ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญชี :
ชือ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ชือ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ชือ : นางสาว ชมภูนุช แซ่ แ ต้
ชือ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ชือ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
รายละเอียดเพิมเติม (ผู้สอบบัญชี) :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตังคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม :
18.1. วันทีสินสุดรอบบัญชี : วันที 31 เดือน สิงหาคม
18.2. วันทีสินสุดรอบบัญชีครังแรก : วันที 31 สิงหาคม 2538
18.3. รายละเอียดเพิมเติม :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธก
ี ารจัดการ :
เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการกองทุนรวม ทังนี การขอมติเพือแก้ไขเพิมเติมโครงการเป็นไปตามทีกําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอืน ๆ :
เป็นไปตามประกาศ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามทีประกาศกําหนด :
09/09/2565
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20. ข้อกําหนดอืน ๆ :
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กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามทีประกาศกําหนด :
เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :

บริษท
ั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีปฏิบต
ั ต
ิ ามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทังนี ในกรณีทีข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสังดังกล่าว
หากบริษท
ั จัดการกองทุนรวมได้ดาํ เนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสังนัน ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบต
ั ใิ ห้เป็นไปตามโครงการแล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มอ
ี าํ นาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนและบริษท
ั จัดการกองทุนรวม ทังนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ทีได้รับการแต่งตังโดยชอบ ให้ถอ
ื ว่าผูกพันผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทังปวง
การทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอ
ื ว่าผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนและบริษท
ั จัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่านการอนุมต
ั จ
ิ ากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิมเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึงของข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการกองทุนรวม

09/09/2565
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ขอผูกพัน
กองทุนเปดธนชาตหุนทุน Thanachart Equity Fund

กองทุนเปดธนชาตหุน
้ ทุน

ขอผูกพัน
1. บริษัทจัดการ
ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด
ที่อยู (ภาษาไทย) :
หอง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร เลขที่ 944 ถนนพระราม 4
แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท 02-838-1800
โทรสาร 02-838-1703 www.eastspring.co.th
ที่อยู (ภาษาอังกฤษ) : Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited
Units 902-908, 9th floor, Mitrtown Office Tower, 944 Rama 4 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: 02-838-1800 Fax: 02-838-1703 www.eastspring.co.th
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
บริษัทจัดการมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้
(1) ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสิน ซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนครั้งแรก และดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
ตามวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) จัดการกองทุนใหเปนไปตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับ
บริษัทจัดการอยางเครงครัด
(3) แยกทรัพยสินของกองทุนไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัทจัดการ รวมทั้งจัดใหไดมาซึ่งผลประโยชนที่ไดจากการนําทรัพยสินของ
กองทุนไปลงทุน และนําทรัพยสินและผลประโยชนดังกลาวของกองทุนฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน
(4) เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอยูเทาที่จําเปน ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุน (ถามี)
(5) ดําเนินการทวงถาม ฟองรองและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื่นใดแทนกองทุน กับผูออกหลักทรัพยที่กองทุนลงทุนหรือมีไว เพื่อใหไดรับ
การชําระหนี้หรือไดมาซึ่งสิทธิในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนพึงจะไดจากการลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยดังกลาว
(6) รับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนและขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามจํานวนทั้งหมดที่มีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ยกเวนกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุน การหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนการชั่วคราว หรือ
การปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในขอ "การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก" และกรณีการไมขายหรือไมรับซื้อคืน
หนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุใน
ขอ “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน”
(7) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวหรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื้อขายหนวย
ลงทุน
(8) เลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุใน
ขอ 10 “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวย ลงทุน”
(9) สั่งจายคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ตามอัตราที่ระบุในขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
และกองทุน”
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(10) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที่ระบุในขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
และกองทุน”
(11) เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามขอ “วิธีการแกไขโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ”
(12) ชี้แจงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนชี้แจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณี
ที่มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณที่มีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือตอการตัดสินใจในการลงทุนหรือตอ
การเปลี่ยนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ
(13) ยกเลิกกองทุนตามที่กําหนดในขอ “การเลิกโครงการ”
(14) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน และตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือของรอบปปฏิทินและรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน ตามที่คณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด และสงรายงานดังกลาวแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 2 เดือนนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชีของกองทุน ตามลําดับ
การจัดสงรายงานดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนนั้น ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการอยางนอยดวยวิธีการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) จัดสงรายงานดังกลาวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพหรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส
(2) เผยแพรรายงานดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยตองมีการแจงชองทางการเขาถึงขอมูลดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบดวย ทั้งนี้ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนแจงความประสงคใหจัดสงรายงานดังกลาวโดยวิธีการตาม (1) ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนิน
การตามวิธีการดังกลาวดวย
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทํารายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนตามรอบปบัญชีของกองทุนโดยไมจัดทํารายงานรอบระยะเวลา 6
เดือนหลังบริษัทจะนําสงรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุนภายใน 3 เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชี
(17) จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกวันทําการนั้น
(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกสิ้นวันทําการนั้น
(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยที่มีมูลคาเกินอัตราสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดหลักทรัพยมาเพิ่มเติม พรอมทั้งวันที่หลักทรัพยมีมูลคาเกินอัตราที่กําหนดพรอมสาเหตุ และ
สงใหผูดูแลผลประโยชนทราบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่หลักทรัพยและ/หรือทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราที่กําหนด
(20) แจงการแกไขเพิ่มเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนแลว กรณีอื่นนอกจากการจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทุน และการแกไขเพิ่มเติมจํานวนและ
มูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ไดแกไข
เพิ่มเติมนั้น
(21) จัดทําหนังสือชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปบัญชี และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชี รวมทั้งจัดสงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจัดสงหนังสือชี้
ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญพรอมกับใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูสนใจลงทุน และจัดใหมีหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไวที่ทําการทุกแหง
ของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน เพื่อประโยชนใน
การแจกจายแกผูสนใจลงทุนไดตลอดเวลาที่เสนอขายหนวยลงทุน
(22) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผูดูแลผล
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ประโยชนของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุน และแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเงื่อนไขในการ
เปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนที่กําหนดในขอ “เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน” ทั้งนี้โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กอน
(23) แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนและจัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(24) จัดใหมีผูสอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม โดยถือตามขอกําหนดแหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
การใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย
(25) แตงตั้งผูชําระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
(26) แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(27) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหถึงซึ่งวัตถุประสงคของโครงการ และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
(28) ปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่มีการแกไขเพิ่มเติมตอไป
รวมทั้งประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย กําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการ
(29) การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 125(5) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แกผูถือ
หนวยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวาบริษัท
จัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามขอผูกพัน โครงการจัดการกองทุน กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจตลาดหลักทรัพยแหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ในกรณีที่ขอกําหนดในขอผูกพันหรือโครงการ
จัดการกองทุนรวมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนไดดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุน ไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแลว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคําสั่งของสํานักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมเขาทําหนาที่ตอไปไดซึ่ง
รวมถึงการสงมอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหแกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม
2. ผูดูแลผลประโยชน
ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ที่อยู :
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2296-4763-90
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สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้
(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่กําหนดในโครงการ
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน รับเงินตางๆ ที่กองทุนจะพึงไดรับจากการจัดตั้งและดําเนินงานของกองทุน เชน เงินซื้อ
หนวยลงทุน และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย เงินไดจากการจําหนายหรือเวนคืนหลักทรัพยและเงินอื่นใดของกองทุนและนําเขาไวในบัญชีเงิน
ฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพยสินของกองทุน ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(3) จัดใหมีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จําหนาย สงมอบและโอนหลักทรัพยตางๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทุนตลอดจนรับชําระหรือชําระ
ราคาคาหลักทรัพยดังกลาว ทั้งนี้ใหเปนไปตามคําสั่งของบริษัทจัดการ เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกตองและครบถวนแลว
(4) จายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเปนคาใชจายตางๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(5) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนตามราคาที่เปนธรรมในกรณีที่วิธีการคํานวณมูลคา
ทรัพยสินตามปกติทําใหมูลคาทรัพยสินไมเหมาะสมกับสภาวการณในขณะคํานวณมูลคา หรือกรณีที่เปนทรัพยสินอื่นนอกจากที่กําหนดไวใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(6) จายเงินเฉลี่ยคืนคาหนวยลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนเทาที่คงเหลืออยูเมื่อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูดูแลผลประโยชน
ทราบลวงหนาตามสมควร
(7) ทําหนาที่ในชวงระยะเวลาการชําระบัญชีดังตอไปนี้
(1) ดูแล รับฝากทรัพยสินของกองทุนจนกวาการชําระบัญชีจะเสร็จสิ้น
(2) ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู
ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทําการตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 จนกอใหเกิด
ความเสียหายแกกองทุน ใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยไมชักชา
(3) 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
(1) รายงานเปนลายลักษณอักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจําหนายหลักทรัพย ดอกเบี้ย และ
อื่นๆ
(2) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนที่รับฝากไว
(3) จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุน
(4) 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 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไวโดยเครงครัด
(14) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบเปนหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพยที่จะตองปดโอน หรือกําลังอยูในระหวางทําการปดโอนใน
ชื่อของกองทุน เพื่อประโยชนในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย การรับดอกเบี้ยและอื่นๆ
(15) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท
จัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาใชจายในการฟองรอง
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บังคับคดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุน
(16) ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืน
หนวยลงทุนของกองทุน กรณีไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว หรือหยุดรับคําสั่ง
ซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน กรณีการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง
(17) แจงการเลื่อนกําหนดชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่องดังกลาว พรอมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให
ความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัท จัดการ
(18) ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้ตามวิธีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(19) แสดงความเห็นของผูดูแลผลประโยชน เกี่ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือรอบป
ปฏิทินและรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน เพื่อแจงแกผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับ
ตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือนนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชีของกองทุน
(20) รับรองความถูกตองในการคํานวณจํานวนหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหนวยลงทุนแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนเงินที่บริษัท
จัดการโอนเขาบัญชีของกองทุน และจํานวนหนวยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของผูถือหนวยลงทุนในแตละวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน
ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(21) ชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการแกผูขายคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชนหรือ
ทรัพยสินอื่นๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(22) รับเงินคาซื้อหนวยลงทุนของผูลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเขาบัญชีของกองทุน
(23) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ของผูดูแลผล
ประโยชน
ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม และตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนาที่ดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู
ดูแลผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีหนาที่ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรายใหม สามารถปฏิบัติหนาที่ตอไป
ได ซึ่งการดําเนินการดังกลาวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกตอง และครบถวนของสิ่งที่สงมอบใหผูดูแลผลประโยชน
รายใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ในการดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ผูถือ
หนวยลงทุนอาจใชสิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในการ
ฟองรองบังคับคดีกับผูดูแลผลประโยชนเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงได
ผูดูแลผลประโยชนตองไมกระทําการอันเปนการขัดกับผลประโยชนของกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนไมวาการกระทํานั้นจะเปนไปเพื่อ
ประโยชนของผูดูแลผลประโยชนเองหรือประโยชนของผูอื่น เวนแตเปนการเรียกคาตอบแทนในการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนหรือเปน
การดําเนินการในลักษณะที่เปนธรรม และไดเปดเผยขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนทราบกอนอยางเพียงพอแลว โดยผูถือหนวยลงทุนที่ไดทราบ
ขอมูลดังกลาวมิไดแสดงการคัดคาน
ในกรณีที่การดําเนินการใดตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมดําเนินการขอมติใหผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจ
ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อขอมติของผูถือหนวยลงทุนได
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน :
การเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนและการแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทน จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนมีเงื่อนไขดังนี้
(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่งมีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแล ผลประโยชน โดยบอกกลาว
ใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนไมปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดตกลงไว ผูดูแล
ผลประโยชนหรือบริษัท
จัดการอาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลใหบริษัทจัดการและผูดูแล
ผลประโยชนไมสามารถตกลงที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงให สอดคลองกับประกาศคําสั่งระเบียบและขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลใหเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาวตอไป ผู
ดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไม
นอยกวา 90 วัน
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(4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของกองทุนเรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
(5) เมื่อผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติในการเปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เรื่อง คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ซึ่งออกตามความในมาตรา 121 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนแกไขใหถูกตองภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง
หรือ ปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจงการแกไขดังกลาวใหสํานักงาน
คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่แกไขเสร็จสิ้น หากผูดูแลผลประโยชนมิไดมีการแกไขใหถูกตองภายใน
เวลาที่กําหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัด
จากวันที่ครบกําหนดเวลาใหแกไข เมื่อไดรับอนุญาตแลวบริษัทจัดการจะแตงตั้ง ผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนโดยพลัน เวนแตสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเปนอยางอื่น
(6) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนหรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของไปเปดเผย หรือใชในทางที่กอหรืออาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน หรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผล
ประโยชนได โดยบอกกลาวใหผูดูแลผลประโยชนทราบ ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน
อนึ่ง ถาการเปนผูดูแลผลประโยชนสิ้นสุดลง ใหผูดูแลผลประโยชนจัดการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุน
ใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหมหรือตามคําสั่งของบริษัทจัดการหรือสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื่นใดที่
จําเปน เพื่อใหการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดเปนไปโดยเรียบรอยโดยฉับพลัน เพื่อสามารถทํางานไดอยางตอ
เนื่อง
ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวม หรือผูถือหนวยลงทุนที่ไมเขาขอยกเวนใหกระทําได
หากเปนกรณีที่มีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได
สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :
ทรัพยสินของกองทุนจะเก็บแยกจากทรัพยสินอื่น ณ สํานักงานของผูดูแลผลประโยชน คือ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ที่อยู : 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2296-4763-90
และ/หรือที่บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ที่ผูดูแลผลประโยชนอื่นที่มีคุณสมบัติเปนไปตามที่สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต กําหนด

3. นายทะเบียนหนวยลงทุน
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด
ที่อยู :
หอง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330 โทรศัพท 02-838-1800
4. ผูจัดจําหนาย
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
ไมมี
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5. ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker)
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
6. ผูลงทุนรายใหญ (Participating Dealer) : 7. ที่ปรึกษาการลงทุน
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
ไมมี
หมายเหตุ :
8. ที่ปรึกษากองทุน
ชื่อ :
ที่อยู :
ไมมี
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
ไมมี
หมายเหตุ :
9. ผูประกัน
ประเภทของผูประกัน :
ชื่อ :
ที่อยู :
ประเภทและการประกอบธุรกิจของผูประกัน :
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของผูประกัน :
สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ :
ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
รายละเอียดเกี่ยวกับการประกัน
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เงื่อนไขการรับประกัน :
จํานวนเงินทุนประกัน :
จํานวนผลตอบแทนที่ประกัน :
ระยะเวลาการประกัน :
วันครบกําหนดระยะเวลาการประกันแตละงวด :
วันที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับชําระเงินลงทุน (และผลตอบแทน) :
ผลของการขายคืนหนวยลงทุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการประกัน :
ผลของการขายคืนหรือไถถอนหนวยลงทุนเมื่อครบกําหนดระยะเวลาประกัน ในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนสุทธิสูงกวามูลคา ที่ประกัน :
การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใดอันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน จะตองไดรับมติของผูถือหนวยลง ทุน :
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูประกัน :
10. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) : 11. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน : 12. Prime Broker
ชื่อ :
ที่อยู :
13. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน
สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหัวขอ "การรับซื้อคืนหนวยลงทุน"
สิทธิในการรับเงินปนผล :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิไดรับจัดสรรผลกําไรของกองทุนรวมตามวิธีที่กําหนดในขอนโยบายการจายเงินปนผล และหัวขอ “การกําหนดเวลา
และวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน"

สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :
1. ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหนวยลงทุนได ทั้งนี้ ตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีวิธีการ
โอนหนวยลงทุน ดังนี้
(ก) ผูโอนและผูรับโอน จะตองมายื่นคําขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองที่สํานักงานนายทะเบียนหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูรับโอนไมไดเปนผูใช
บริการกองทุนเปดกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองกรอกรายละเอียดในคําขอ ใชบริการกองทุนเปด และยื่นตอนายทะเบียนหนวยลงทุน
พรอมคําขอโอนหนวยลงทุน
(ข) ในการโอนหนวยลงทุน ผูโอนซึ่งเปนผูถือหนวยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตร
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พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ และผูถือหนวย ลงทุนประเภทนิติบุคคลจะตองแสดงเอกสารสําคัญที่แสดงถึง
การทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เชน หนังสือรับรอง หนังสือมอบอํานาจกระทําการ และหนังสือบริคณหสนธิของนิติบุคคลนั้น ตอ
บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
(ค) ผูโอนหนวยลงทุนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด และหลังจากที่นายทะเบียน
หนวยลงทุนไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบ ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี พรอม
หลักฐานการรับคําขอโอนหนวยลงทุนแกผูโอนและผูรับโอนไวเปนหลักฐาน
(ง) ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุนของ ผูโอนและผูรับโอน
ในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนหรือเอกสารแสดง
สิทธิในหนวยลงทุนทางไปรษณีย แกผูโอนและผูรับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวย
ลงทุนพรอมเอกสารครบถวนตามที่กําหนด

2. 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. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน ไมวาทอดใดๆ หากการโอน
หนวยลงทุนดังกลาว อาจทําใหบริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใตการจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงดานภาษี หรือความ
เสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและตางประเทศที่มี
ลักษณะเดียวกัน2. ผูถือหนวยลงทุนสามารถไมอาจโอนหนวยลงทุนใหกับหรือเพื่อประโยชนกับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐ
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อเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กลาว
3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเกี่ยวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว
5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1 - 4
ดังนั้น บริษัทจัดการจะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน หากการโอนนั้นเปนการโอนหรือจําหนายใหกับหรือเพื่อประโยชนกับผูลงทุนที่
มีลักษณะดังกลาวขางตน
สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการ ตอ
เมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ เปนไปตามหัวขอ “วิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ”
สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนหากกองทุนตองเลิกไป โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เห็นชอบเปนผูชําระบัญชีโดยจะไดดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุในหัวขอ “การชําระบัญชีกองทุนรวมและวิธีการเฉลี่ยเงินคืน
ใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”
สิทธิประโยชนอื่นๆ :
สิทธิในการรับเงินที่เกิดจากการขายคืนหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนในกรณีดังตอไปนี้
1. ชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนตามคําสั่งขายคืนของผูถือหนวยลงทุน
2. ชําระใหแกบริษัทจัดการหรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นตามคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน (โอนการลงทุนไปยัง
กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น)
3. ชําระใหแกผูจัดการมรดกของผูถือหนวยลงทุนตามคําสั่งศาลหรือชําระใหแกทายาทโดยธรรม หรือผูรับพินัยกรรมตามที่บริษัทจัดการเห็น
สมควรในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนถึงแกกรรม
4. ชําระใหแกบุคคลอื่นใดตามคําสั่งของศาล หรือตามคําสั่งของหนวยงานผูมีอํานาจตามกฏหมายอื่นใด หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ่มเติม :
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ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนที่ยังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไมครบ
การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวย
ลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกําหนดในขอผูกพันซึ่งลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวม
โดยชอบ
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทน และคืนเงินทุนไดไมเกินไปกวาสวนของทุนของกองทุน
รวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิในการไดรับประโยชนตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถือหนวยลงทุน
แตละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนดของหนวยลงทุนชนิดนั้น ๆ ดวย
14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :
(1) นายทะเบียนหนวยลงทุน จะดําเนินการบันทึกชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ซึ่งในกรณีผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คน
ขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในใบ”คําขอใชบริการกองทุนรวม” เปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนหรือผูรับ
เงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน
(2) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน” ทุกครั้งที่มีการซื้อหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เพื่อเปนการยืนยัน
จํานวนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน และจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน พรอมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี แกผูถือ
หนวยลงทุนโดยทางไปรษณีย ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันทําการซื้อหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุน ที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน ที่
นายทะเบียนหนวยลงทุนไดสงใหผูถือหนวยลงทุนฉบับลาสุดเปนรายการที่เปนปจจุบันและถูกตอง
(3) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุน (Scrip) ใหกับผูถือหนวยลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนรองขอให
บริษัทจัดการออกใบหนวยลงทุนเพื่อนําไปใชเปนหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ ในการออกใบ
หนวยลงทุนทุกกรณีจะกระทําเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร เทานั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
(ก) ผูถือหนวยลงทุนกรอกใบคําขอใหออกใบหนวยลงทุน ซึ่งขอรับไดจากนายทะเบียนหนวยลงทุน
(ข) ยื่นใบคําขอใหออกใบหนวยลงทุนพรอมชําระคาธรรมเนียมในการออกใบหนวยลงทุนตอนายทะเบียนหนวยลงทุน
(ค) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนตามจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกในใบ
คําขอ สําหรับกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกจํานวนหนวยลงทุนในใบคําขอ มากกวาจํานวนหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดย
นายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะใหออกใบหนวยลงทุนสําหรับหนวยลงทุนจํานวนเทาที่ปรากฏอยู
ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น
(ง) ใบหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการออกใหผูถือหนวยลงทุน จะมีขอความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ่งจะระบุชื่อผูถือ
หนวยลงทุนโดยในใบหนวยลงทุนจะตองมีลายมือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื่อ
นายทะเบียนหนวยลงทุนหรือใชเครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะอนุญาตใหทํา
ได จึงจะถือวาใบหนวยลงทุนถูกตองและมีผลสมบูรณตามกฎหมาย
(จ) ผูถือหนวยลงทุนที่มีใบหนวยลงทุน หากจะขายคืนหนวยลงทุนจํานวนดังกลาวจะตองนําใบหนวยลงทุนมาสงมอบคืนแกนายทะเบียน
หนวยลงทุนเพื่อโอนหนวยลงทุนนั้นเขาระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) กอน จึงจะขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวได
(4) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการใหมีการออกและจัดสง “รายงานการถือหนวยลงทุน” ซึ่งไดรับการปรับปรุงรายการใหเปน
ปจจุบันอยางนอยเปนรายหกเดือน โดยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูลงทุนทราบขอมูลดังกลาวในชองทางที่เหมาะสม เชน ทางไปรษณีย หรือทาง
จดหมายอิเล็คทรอนิกส (E-mail) เปนตน แกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนหนวยลงทุน ณ วันที่ออกรายงานดังกลาว
(5) หากปรากฏขอผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการทักทวง
ขอผิดพลาดภายใน 7 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน
เงื่อนไขอื่น ๆ
หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหนวย
ลงทุนเปนสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให
ดําเนินการได โดยบริษัทจัดการจะปดประกาศลวงหนา 7 วัน กอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่
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ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง โดยผูถือหนวยลงทุนที่ลงทุนในกองทุนกอนที่จะเริ่มใชสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหนวยลงทุน หรือรูปแบบอื่น และมีหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนเปนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน สามารถเปลี่ยนเปนสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหนวยลงทุนไดตามวิธีการที่บริษัทจัดการและนายทะเบียนกําหนด
ทั้งนี้ สิทธิในการกําหนดรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนของกองทุนเปนสิทธิของบริษัทจัดการ โดยผูถือหนวยลงทุนไมสามารถ
รองขอรูปแบบที่แตกตางจากที่บริษัทจัดการกําหนดได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ
และในกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉิน หรือเกิดเหตุอันจําเปนและสมควร บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะใชรูปแบบของ
หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนที่พิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสมกับสถานการณในขณะนั้น โดยจะเปนเพื่อประโยชนของกองทุนและผู
ถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ และไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยในกรณี
ดังกลาวบริษัทจัดการจะปดประกาศที่ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัท
จัดการแตงตั้ง โดยไมชักชา
และเมื่อบริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนเปน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต
หรือเห็นชอบใหดําเนินการได ใหถือวาหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบที่ใชในขณะนั้น เปนหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนแทน
“หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน” ที่อางถึงในรายละเอียดโครงการกองทุนและหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุน
ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนเปน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน เงื่อนไขในการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ จะมีรายละเอียดดังตอ
ไปนี้ เวนแตบริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนจะกําหนดเปนอยางอื่น
เงื่อนไขในการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ
(1) นายทะเบียนหนวยลงทุน จะดําเนินการบันทึกชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ซึ่งในกรณีผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คน
ขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในใบ“คําขอใชบริการกองทุนรวม” เปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนหรือผูรับ
เงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน
(2) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ไดรับคําสั่งซื้อพรอมเอกสารประกอบ ที่สมบูรณครบถวน
และไดรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูสั่งซื้อเรียบรอย นายทะเบียนหนวยลงทุน จะออก “สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน” ใหแกผู
สั่งซื้อหนวยลงทุนภายในวันทําการซื้อหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ไดทํารายการ
ซื้อหนวยลงทุนนั้น โดยผูสั่งซื้อหนวยลงทุนมีหนาที่มารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนดวยตนเอง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนใหดําเนินการเปนอยางอื่นได
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุน อาจมอบหมายใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้งเปนผูดําเนินการดัง
กลาวตามวรรคหนึ่ง หรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเปนผูดําเนินการดังกลาวในนามบริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
(3) การสั่งซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อจะสมบูรณตอเมื่อคําสั่งซื้อถูกตองครบถวน และบริษัทจัดการไดรับเงินคาซื้อหนวยลงทุนและบริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนไดทํารายการเพื่อจัดสรรหนวยลงทุนใหผูสั่งซื้อแลว โดยสิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียน
หนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อขาย สับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น
(4) เมื่อผูถือหนวยลงทุนซื้อและหรือขายคืน และหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแตละครั้ง และบริษัทจัดการไดทํารายการดังกลาวสมบูรณแลว
ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ที่จะตองนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนไปบันทึกรายการใหขอมูลเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยสามารถทําได
ตั้งแตวันทําการถัดจากวันทําการที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ทํารายการนั้น ๆ สมบูรณแลว
(ในเวลาทําการ ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ) เวน
แตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนใหดําเนินการเปนอยางอื่นได
(5) หากเกิดกรณีที่ขอมูลในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและขอมูลในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามขอมูลของนายทะเบียนหนวยลงทุน
ไมตรงกัน บริษัทจัดการและนายทะเบียนจะถือวาขอมูลและยอดคงเหลือของหนวยลงทุนของกองทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
ตามขอมูลของนายทะเบียนหนวยลงทุน เปนขอมูลทางทะเบียนของผูถือหนวยลงทุนที่ถูกตองและเปนปจจุบัน
(6) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน เฉพาะในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นสมควรหรืออนุญาตให
ดําเนินการได เทานั้น
(7) หากปรากฏขอผิดพลาดในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการ
ทักทวงขอผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน
บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเงื่อนไขในการออกหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะ
เวลาการสงมอบ เพื่อประโยชนแกกองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกปองผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูถือ
หนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือวาเปนการปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน และไมถือเปนการแกไขโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได
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ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน
15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :
(1) บริษัทจัดการจะปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผลภายใน 30 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นงวดบัญชีที่จายเงินปน
ผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วันปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล วันจายเงินปนผล และอัตราเงิน
ปนผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศรายละเอียดดังกลาวตามลําดับกอนหลังตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี้ (ก) เปดเผย
ขอมูลในลักษณะที่ผูลงทุนทั่วไปสามารถทราบได เวนแตเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน
(ข) แจงผูดูแลผลประโยชน และผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน รวมถึงผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนชนิดไมระบุ
ชื่อผูถือเมื่อไดรับการรองขอ

(2) บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการ
จายเงินปนผล เปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะผูถือหนวยลงทุน หรือธนาณัติสั่งจายในนามผูถือหนวยลงทุน และจัดสงทางไปรษณียลง
ทะเบียนแกผูถือหนวยลงทุนตามที่อยูที่ระบุในใบคําขอใชบริการกองทุนเปด หรือโดยนําเขาฝากในบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนที่
ธนาคารตามเลขที่บัญชีที่ผูถือหนวยลงทุนไดแจงไวกับบริษัทจัดการ หรือโดยใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนผูมอบให
ภายใน 10 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล
ทั้งนี้ เงินปนผลที่ไดรับถือเปนเงินไดพึงประเมินที่ตองนําไปรวมคํานวณภาษีเงินไดประจําป และเงินปนผลที่จายนี้ยอม สงผลใหมูลคา
ทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนลดลงเทากับจํานวนเงินปนผลที่จาย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงรายละเอียดตามวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้
จะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนและกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะแจงให สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบตอไป และ
จะไดแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบพรอมกับการจายเงินปนผลในงวดที่มีการปรับปรุงนั้น
ขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนในสวนที่เกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน เวนแตเปนกรณีที่ไดรับ
ยกเวน ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุน
ในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที่ไมอาจจายเปนเงินปนผลออกจากบัญชีและทรัพยสินของกองทุนรวม และไมนําเงิน
ดังกลาวมารวมคํานวณเปนมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม และจะสงเงินดังกลาวใหเปนรายไดของแผนดิน
16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมจะไมสามารถชําระหนี้ได
บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นทั้งที่เปนหลักประกันและมิใชหลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ ดังนี้

16.1 กรณีที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย ผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ
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วันที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยเปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้
16.1.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะไมนําทรัพยสินดังกลาวและเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้ มารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได
โดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ เวนแตกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้ตกลงรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินนั้นได
และในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากเงินสํารองรายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการบริหารทรัพยสินนั้น
16.1.3 เมื่อมีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่
ไดจากการรับชําระหนี้คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่มีเงินไดสุทธิ และจะแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได
เฉลี่ยเงินคืน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเปนอยางอื่น
ในการเฉลี่ยเงินคืนแตละครั้งตามขอ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงใหเห็นวา เงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ไม
คุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวไปรวมจายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ย
เงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนจะคุมกับภาระคาใชจายก็ได ทั้งนี้ หากไดมีการจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้จนครบถวนและ
ปรากฏวาเงินไดสุทธินั้นไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวมารวมคํานวณเปนมูลคา
ทรัพยสินของกองทุนก็ได
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยแลว ตอมาปรากฎวากองทุนรวมไดรับชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้
หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในขอ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย
16.2.1 กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน
โดยมติเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือไดรับความเห็น
ชอบจากผูดูแลผลประโยชน
โดยผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะนั้นการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวเปนประโยชนตอผู
ถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้น
ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่
กองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหนี้ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการคาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหนี้
16.2.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยจะกําหนดราคาทรัพยสินนั้นเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สามาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพยสินดังกลาวดังนี้
(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปนทรัพยสิน
ของกองทุนรวมก็ได
(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจําหนายทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกที่
สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดัง
กลาว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว
ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม
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16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ได บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูถือ
หนวยทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถ
ชําระหนี้ได เปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชําระหนี้ก็ได ทั้งนี้ ในการดําเนินการดังกลาว บริษัทจัดการไมตองนํา
ตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้นมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม

การชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน ณ เวลาที่กําหนด เทานั้น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกบุคคลที่เกี่ยวของอื่น ๆ (ถามี) :
17. การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 125(5) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แกผูถือ
หนวยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวา
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหนวยลงทุน ในกรณีดังนี้
(ก) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนที่มิใชรายยอย และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผูถือหนวยลงทุนไม
เปนผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญ หรือผูมีเงินลงทุนสูง ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผู
ถือหนวยลงทุนไมเปนผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหนวยลงทุน ดังนี้
1. หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายใหผูถือหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเปนกองทุนรวมหุนระยะยาวที่
จัดตั้งขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน และขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียง (ถามี) :
หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน:
การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได
ดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผล
ผูกพันตามมติ
มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้นเสียไป
ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวย
ลงทุน (มติของผูถือหนวยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งเขารวมประชุม
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และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน นอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ขอมติ ผูถือหนวยลงทุนที่กําหนดไวในขอผูกพัน หรือที่กําหนดไวในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กําหนดในประกาศนี้แลว
ใหเปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย
(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ตองไดรับ
มติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือ มติพิเศษของ
จํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของ จํานวนหนวย
ลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
วิธีการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน :
การแกไขเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่งของขอผูกพันที่เปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในขอผูกพัน และมีสาระสําคัญที่เปนไปตาม และไมขัดหรือ
แยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือ
วาขอผูกพันสวนที่แกไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคูสัญญา
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ เรื่อง
ที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ใหรวมถึง
(ก) ขอกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน
(ข) ขอกําหนดเกี่ยวกับการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามขอ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทน. 19/2554
(ค) ขอกําหนดเกี่ยวกับการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น
(ง) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประกันตามขอ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและ
ขอกําหนดเกี่ยวกับ การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน
(จ) เรื่องที่ผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะ ดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยไมตองไดรับมติของผูถือ
หนวยลงทุน
(ก) เปนการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไขเพิ่มเติม โดยไดรับมติโดยเสียงขางมาก
หรือมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน แลวแตกรณี หรือ
(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเปนหรือสมควร และไมกระทบตอสิทธิของผูถือ
หนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด
ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งประทับ
ตราบริษัท (ถามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ที่ทําการและเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อใหผูถือ
หนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมทั้งจัดสงสรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน พรอมทั้งเหตุผลและความจําเปนใหผูถือหนวยลงทุน พรอมกับ
การสงรายงานประจําปของกองทุนรวม
18. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไมมี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
19. การเลิกกองทุนรวม
เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน เมื่อปรากฏกรณีดังตอไปนี้ 22.1.1. หากปรากฏวากองทุนมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุน
เปนจํานวนดังนี้
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(1) มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดของกองทุน โดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือนอยกวา 50 ลานบาทใน
วันทําการใดและบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุน เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
(2) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด
(3) เมื่อมีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
(4) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลา 5 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวา 2 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ทั้งนี้ ความในขอ 22.1.1 (3) และ (4) มิใหนํามาใชบังคับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา
การเลิกกองทุนรวมจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยู เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพยสินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพ
คลองอยางเพียงพอ และผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูจะไมไดรับผลกระทบจากการขายคืนนั้น
ทั้งนี้ ความในขอ 22.1.1 (3) และ (4) มิใหนํามาใชบังคับกองทุนรวมดังนี้
(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน
(ข) กองทุนรวมหนวยลงทุน
(ค) กองทุนรวมฟดเดอร
(ง) กองทุนรวมดัชนี
(จ) กองทุนรวมอีทีเอฟ
22.1.2. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุน เนื่องจากบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวน กระทําการจนกอ
ใหเกิดความเสียหายแกกองทุน
22.1.3. เมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน
22.1.4. ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจัดการกองทุนใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนที่กําหนดไวในโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีที่ภาวะตลาดการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง
สูงจนมีผลใหอัตราผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะลงทุนมีความผันผวนจนอาจทําใหการลงทุนในตางประเทศขาดความเหมาะสมใน
ทางปฏิบัติ
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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) บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น เวนแตเขาขอยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(2) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุนโดยรูเห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อัน
เปนการปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ประสงคจะถือหนวยลงทุนเกิน
กวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป

22.1.7. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการ
จัดตั้ง จัดการ หรือใชกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือ
เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด และสํานักงานไดดําเนินการแจงใหบริษัทจัดการ
กองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวของทําการชี้แจง แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐาน ภายในระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด ซึ่งในกรณีที่ไมมีการชี้แจง หรือชี้แจงแลวแตไมอาจพิสูจนหรือทําใหเชื่อไดวาการจัดตั้งกองทุนรวมเปนการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู
ลงทุนทั่วไปอยางแทจริง และสํานักงานสั่งใหบริษัทจัดการกองทุนรวมทําการแกไข หรือดําเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที่กําหนด เพื่อให
กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นนั้นเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริงและบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการตามที่สํานักงาน
สั่งได หรือดําเนินการแลวแตไมสามารถทําใหกองทุนรวมเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง

22.1.8. กรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะดําเนินการเลิกโครงการกองทุนไวในรายละเอียดโครงการ

22.1.9. ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังตอไปนี้ สํานักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมได

(1) มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแยงกับ
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว
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(2) มีการจําหนายหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิไดปฏิบัติหรือดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการเสนอขายหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการจัดสงหรือแจกจาย
หนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหนวยลงทุน

(3) ในกรณีที่เปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏขอเท็จจริงวามีผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนบุคคลอื่นใดที่มิใช
ผูลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม

(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมปฏิบัติหรือไมสามารถดําเนินการตามคําสั่งของสํานักงานตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกสํานักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง หากไดมีการเสนอขาย
หนวยลงทุนแลวแตยังมิไดมีการจดทะเบียนกองทุนรวม ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใด ๆ ที่
เกิดขึ้นจากเงินดังกลาว (ถามี) ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนนั้น ตาม
สัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน โดยในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อและผลประโยชน (ถามี) ใหแกผูจอง
ซื้อหนวยลงทุนไดภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี้ยในอัตราไมตํ่ากวารอยละเจ็ดครึ่งตอปนับแตวันที่ครบ
กําหนดเวลานั้น จนถึงวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระเงินจํานวนดังกลาวไดครบถวน

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกสํานักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมภายหลังจากมีการจดทะเบียนกองทุน
รวมแลว ใหดําเนินการใหมีการเลิกกองทุนรวมทันที

22.1.10 บริษัทหลักทรัพยจะเลิกกองทุนรวม เมื่อสํานักงานมีคําสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสํานักงานมีคําสั่งเพิกถอนการ
อนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน

22.1.11 เมื่อบริษัทจัดการตองดําเนินการเลิกกองทุนอันเนื่องมาจากจํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงหรือมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา
จํานวนที่กําหนด หรือปรากฏขอเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุน
เกินกวาจํานวนที่กําหนดและการเลิกกองทุนรวมจะเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนสวนบุคคล
การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
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บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน เมื่อปรากฏกรณีดังตอไปนี้
22.2.1 เมื่อปรากฏเหตุเลิกกองทุนเปดตามขอ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี้
(1) ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1
(2) แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1 โดยวิธีการดังนี้
(ก) แจงผูถือหนวยที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนโดยชองทางใดๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได
(ข) แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน
(ค) แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน
(1) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเทาที่
สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยใหผูถือหนวยโดยอัตโนมัติ
(2) ชําระคาขายคืนหนวยตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมเงินที่ไดตามขอ (3) ใหผูถือหนวยภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณ
ตามขอ 22.1.1 และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุนเปดนั้น
22.2.2 เมื่อจะมีการเลิกกองทุนรวมเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา บริษัท
จัดการจะดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนดังตอไปนี้
(1) แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบกอนวันเลิกกองทุนกองทุนเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ
(ก) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนโดยชองทางใดๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได
(ข) แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน
(ค) แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน
(ง) แจงตลาดหลักทรัพยในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนนั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
(2) ดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนทราบเรื่องดังกลาวกอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ เชน
เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวม เปนตน
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(3) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย และตั๋ว
สัญญาใชเงินที่มีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุนรวม
20. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน
บริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชี โดยจะแตงตั้งผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบเพื่อทําหนาที่รวบรวม
และแจกจายทรัพยสินที่คงเหลือจากการชําระหนี้สินของกองทุนรวมแลวใหแกผูถือหนวยลงทุน รวมทั้งทําการอยางอื่นตามแตจําเปนเพื่อ
ชําระบัญชีกองทุนใหเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับคาใชจายและเงินคา
ตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจายจากทรัพยสินของกองทุนรวมและผูชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือ
หนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาที่คงเหลืออยูตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนถืออยูตามหลักฐานที่ปรากฎใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อไดชําระบัญชีเสร็จเรียบรอยแลว ผูชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจาก
จดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว หากปรากฎวายังมีทรัพยสินคงคางอยูใหผูชําระบัญชีจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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