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หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
 
 

กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า 
Thanachart SET50 Accumulate Fund 

(T-SET50Acc) 
 

 

จัดตั้งและจัดการโดย 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป 

 มูลค่าโครงการ 2,000,000,000  บาท 
 จ านวนหน่วย 200,000,000  หน่วย 
 มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท 
 

 

สถานที่ติดต่อซ้ือขายหน่วยลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 

หรือผูส้นบัสุนการขายและรับซ้ือคืนท่ีบลจ.ธนชาต แต่งตั้ง 

 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

 

(หนังสือช้ีชวนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565) 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

ส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า 



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 1 กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า  

ลักษณะที่ส ำคัญ 

ช่ือกองทุน (ภำษำไทย) : กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า 
 
ช่ือกองทุน (ภำษำองักฤษ)  : Thanachart SET50 Accumulate Fund 
 
ช่ือย่อ  : T-SET50Acc 
 
ประเภท  : กองทุนรวมดชันีตราสารทนุ ประเภทรับซ้ือคนืหน่วยลงทุน 
 
อำยุโครงกำร  : ไม่ก าหนด 
 
จ ำนวนเงินของโครงกำร  :  2,000,000,000.00 บาท 
 
วันท่ีได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดกำรกองทุนรวม  : 15 พฤษภาคม 2562 
 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม  : 24 พฤษภาคม 2562 
 

ประเภทและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม 

1. ประเภทโครงกำร 
กองทุนรวมดชันีตราสารทนุ ประเภทรับซ้ือคนืหน่วยลงทุน 
 

2. นโยบำยกำรลงทุน 
กองทุนมีเป้าหมายท่ีมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเป็น
ส่วนประกอบของดัชนี SET50 เป็นหลกั โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุน กองทุนเป็นกองทุนรวมดชันี (Index Fund) ท่ีมีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามการเคล่ือนไหวของดชันี SET50 
(SET50 Index)  
กองทุนจะใชก้ลยุทธ์การบริหารเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนใกลเ้คียงกบั
ผลตอบแทนของดชันี SET50 โดยกองทุนไม่ไดมี้วตัถุประสงค์ท่ีจะเอาชนะดชันี SET 50 ทั้งน้ีกองทุนจะเลือกลงทุนใน
หุ้น/ตราสารแห่งทุนของบริษทัต่างๆ ในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกบัน ้าหนกัท่ีเป็นส่วนประกอบของดชันี SET50  
อย่างไรก็ตาม ในขณะใดขณะหน่ึง กองทุนอาจไม่ไดล้งทุนในตราสารแห่งทุนท่ีเป็นส่วนประกอบของดชันีดงักล่าวทุก
หลกัทรัพย ์
ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนดชันีท่ีใชอ้า้งอิงขา้งตน้ ในกรณีท่ีดชันีดงักล่าวถูกยกเลิกหรือกรณีอื่นใดท่ีเป็นเหตุ
ให้ไม่มีการค านวณดัชนีดงักล่าวอีกต่อไป หรือมีการเปล่ียนแปลงจนไม่เหมาะสมในทางปฏิบติั โดยดชันีท่ีจะน ามาใช้
ทดแทนจะตอ้งเป็นดชันีท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัดชันีท่ีวดัผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
โดยรวม โดยจะขอความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการให้สอดคลอ้งกบัดชันีท่ี
ใชอ้า้งอิงและถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงบริษทัจดัการจะค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วย
ลงทุนเป็นส าคญั 



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 2 กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า  

ส่วนท่ีเหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสารแห่งหน้ี และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลกัทรัพยห์รือ
ทรัพยสิ์นอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น  ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได ้
กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้แฝง (Structured Note) รวมถึงตราสารหน้ีท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารต ่ากว่าอนัดบัท่ีสามารถ
ลงทุนได ้(Non - investment grade)  ตราสารหน้ีท่ีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (unrated securities) และตราสาร
ทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(unlisted securities) ยกเวน้ในกรณีขณะท่ีเร่ิมลงทุน ตราสารดงักล่าวไดรั้บการ
จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอนัดบัความ
น่าเช่ือถือลงต ่ากว่า Investment grade กองทุนจะมีไวซ่ึ้งตราสารดงักล่าวต่อไปได ้รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอตัราส่วน
ให้เป็นไปตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด หรือเห็นชอบให้ด าเนินการได ้
ในขณะท่ีจดัตั้งกองทุน  กองทุนจะใชร้ะบบบริหารการลงทุนและระบบบริหารความเส่ียงท่ีพฒันาขึ้น ในการจดัสัดส่วน
การลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนตามการเคล่ือนไหวของดชันี SET50 โดยในสภาวะปกติ กองทุนจะพยายามให้ความ
เบี่ยงเบนระหว่าง "ผลตอบแทนหลงัหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน" เม่ือเปรียบเทียบกบั "ผลตอบแทนของ
ดชันี SET50 (SET50 Index) ส าหรับช่วงระยะเวลาท่ีค านวณ ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี หรือพยายามให้ Tracking Error (TE) 
ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ยกเวน้ ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอ้ืออ านวย กองทุนอาจไม่สามารถด ารงส่วนต่าง
ดงักล่าวได ้อย่างไรก็ตาม บริษทัจดัการจะใชค้วามเช่ียวชาญและความพยายามให้มากท่ีสุดเพื่อรักษา Tracking Error (TE) 
ให้อยูใ่นช่วงเป้าหมายดงักล่าวตลอดเวลา   

 
3. ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้จำกเงินลงทุน 
 กองทุนมีวตัถุประสงค์ท่ีจะตอบสนองผูล้งทุนท่ีมุ่งหวงัผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากก าไรส่วนเ กินจากการลงทุนใน 

ตราสารแห่งทุนท่ีเป็นองคป์ระกอบของดชันี SET50 
 

ลักษณะท่ีส ำคัญของกองทุน 

Q :  กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมท่ีมกีำรก ำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร  

A :  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมส าหรับผูล้งทุนทัว่ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ 

 

Q :  กองทุนรวมนีม้ีจ ำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด 

A :  จ านวนเงินทนุของโครงการ เท่ากบั 2,000.00 ลา้นบาท  

Q :  กองทุนรวมนีเ้หมำะสมท่ีจะเป็นทำงเลือกส ำหรับเงินลงทุนลกัษณะใดผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลำเท่ำใด 

A :  กองทุนรวมน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรับ 

• ผูท่ี้ตอ้งการลงทุนในตลาดทุนผ่านกองทุนรวมดชันี (Index Fund) ท่ีมีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามการเคล่ือนไหว
ของดชันี SET50 (SET50 Index) และยอมรับความเส่ียงจากการลงทุนดงักล่าวได ้ 

• ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนน้ีในลกัษณะของการลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาว ส่วนจะไถ่ถอนหน่วยลงทุนเม่ือใด
นั้นขึ้นกับการวางแผนการลงทุนของผูล้งทุนแต่ละราย เช่น วตัถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาเป้าหมายในการ
ลงทุน  อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั  แผนในการใชเ้งินในอนาคต  และปัจจยัอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 3 กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า  

Q :  ปัจจัยใดท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 
A : เน่ืองจากกองทุนมีเป้าหมายท่ีมุ่งเนน้ลงทนุในตราสารแห่งทุนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ี

เป็นส่วนประกอบของดชันี SET50 เป็นหลกั โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุน กองทุนเป็นกองทุนรวมดชันี (Index Fund) ท่ีมีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามการเคล่ือนไหวของดชันี SET50 
(SET50 Index) ดงันั้นมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนจึงอาจมีการปรับตวัขึ้นลง ตามการเปล่ียนแปลงของตราสารและ
หลกัทรัพยท่ี์กองทุนลงทุน  ซ่ึงจะมีผลต่อผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนไดรั้บหากมีการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาท่ีต่างกนั 

 

Q :  กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่ำงไร 

A :  กองทุนน้ีไม่มีผูป้ระกนัเงินทุนและไม่คุม้ครองเงินตน้ 
 
Q :  กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลำบัญชีอย่ำงไร 

A :   วนัท่ีส้ินสุดรอบปีบญัชี วนัท่ี 23 เดือน พฤษภาคม 
 

ข้อก ำหนดในกำรซ้ือขำยสับเปลี่ยนและโอนหน่วยลงทุน 
Q:  ท่ำนจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ด้อย่ำงไร? 
A:   ผูท่ี้สนใจลงทุนสามารถซ้ือ ขายคืน หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุน ไดทุ้กวนัท าการ ดว้ยวิธี 

ก. ท ารายการท่ีบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
ข. ท ารายการผา่นบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เนต็ ท่ี บลจ.อีสทส์ปริง   

 ค.  การส่ังซ้ือหน่วยลงทุน ดว้ยค าส่ังซ้ืออตัโนมติั (Auto Investment Plan: AIP) 
 ง.  การส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผา่นเจา้หนา้ท่ีศูนยท่ี์ปรึกษาการลงทุนของบริษทัจดัการ  
                จ.    วิธีการอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการจดัให้มีขึ้นในอนาคตและ/หรือตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 
 
ลงทุนกับ บลจ.อีสท์สปริง   
 

ผูท่ี้สนใจลงทุนในกองทุนท่ีบริหารโดย บลจ.อีสท์สปริง  สามารถกรอกใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน พร้อมน าเอกสารประกอบมา
ติดต่อขอเปิดบญัชีกองทุนไดท่ี้ส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาของ บลจ.อีสท์สปริง  (ถา้มี)  หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืน   
          

เอกสำรประกอบกำรเปิดบัญชีกองทุน  

บุคคลธรรมดำ 
1. แบบค าขอเปิดบญัชีกองทุน 
2.   บตัรประจ าตวัประชาชน  
3.   ส าเนาสมุดบญัชีธนาคาร หรือ รายงานการ   
      เคล่ือนไหวของบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใช ้         
       ร่วมกบับญัชีกองทุน 

นิติบุคคลประเภทบริษัทจ ำกัด 
1. แบบค าขอเปิดบญัชีกองทุน 

2. 2.     ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์ 
3. ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั  
4. ตวัอยา่งลายมือช่ือของผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล  และ

เง่ือนไขการลงนาม 
 5.   ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของผูมี้อ านาจลง

นามแทนนิติบคุคล 
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 6.   หนงัสือรับรองของบริษทั และหนงัสือมอบอ านาจ 
 7.   ส าเนาสมุดบญัชีธนาคาร หรือ รายงานการเคล่ือนไหวของ   
       บญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใชร่้วมกบับญัชีกองทนุ 

หมายเหตุ  1. เอกสารประกอบการแสดงตวัตนของลูกคา้ ลูกคา้ตอ้งลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งทุกฉบบั 
                 2. เอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทนุ อาจเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมได ้ตามท่ีบริษทัจดัการหรือ                 

ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืก าหนด 
 

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการยกเลิกรายการซ้ือ รายการขายคืน รายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หากรายการดงักล่าว
ไดด้ าเนินการตามค าส่ังเสร็จสมบรูณ์แลว้ 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซ้ือ ขาย สับเปล่ียน
หน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ทั้งน้ี หากมีการเปล่ียนแปลง
รายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจดัการจะแจง้ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั เวน้แต่การเปล่ียนแปลงดงักล่าวขา้งตน้เป็น
การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นประโยชน์กบัผูถื้อหน่วยลงทุน หรือไม่กระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูล้งทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั โดยจะปิดประกาศท่ีส านักงานของบริษทัจดัการ ส านักงานและสาขาของผูส้นับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืน   
 

กำรซ้ือหน่วยลงทุน 

มูลค่าขั้นต ่าในการซ้ือคร้ังแรก (เปิดบญัชี) 1 บาท 
มูลค่าขั้นต ่าในการซ้ือคร้ังต่อไป  1 บาท ขึ้นไป* 
ราคาขายหน่วยลงทุน                                                            มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้  านวณราคาขายหน่วยลงทุน     ณ 

ส้ินวนัท าการซ้ือขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี)  
บวกค่าใชจ้่ายในการซ้ือหลกัทรัพย ์(ถา้มี) 

 
หมายเหตุ  
   *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางคไ์ด ้ผา่นบริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืบางแห่ง                    
            ท่ีระบบคอมพิวเตอร์เอ้ืออ านวย และทางอินเทอร์เนต็ 

   **  มูลค่าหน่วยลงทนุท่ีใชค้  านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลคา่หน่วยลงทุนท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5  
  ทิ้งและปัดศนิยมต าแหน่งท่ี 4 ขึ้น 

*** บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นต ่าของการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน โดยปรับเพ่ิมไดสู้งสุดไม่เกิน 1,000 บาท 
และ/หรือ ปรับเพ่ิมได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแล้ว ซ่ึงบริษทั
จดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว (ทั้งน้ี หากในกรณีท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั ก่อนวนัด าเนินการ
ดงักล่าว) โดยติดประกาศดงักล่าวไวท่ี้ท่ีท าการของบริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน และประกาศใน 
เวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ หรือช่องทางอื่นใดท่ีบริษทัจดัการก าหนด 
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          วิธีกำรส่ังซ้ือหน่วยลงทุน 
1)  ส าหรับผูท่ี้ไม่เคยมีบญัชีกองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการ  

ผูส่ั้งซ้ือสามารถซ้ือหน่วยลงทุนไดด้ว้ยตนเองท่ีส านกังานใหญ่ หรือส านกังานสาขา (ถา้มี) ของ บลจ.อีสทส์ปริง หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ทั้งน้ี ผูส่ั้งซ้ือจะต้องส่ังซ้ือหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 1 บาท (หน่ึงบาทถ้วน) โดย
จะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่าง ๆ  ในค าขอเปิดบญัชีกองทุน  ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน  และค าขอใชบ้ริการอื่น 
ๆ ท่ีตอ้งการให้ครบถว้นชดัเจน และย่ืนเงินค่าซ้ือหน่ว ยลงทุนเตม็จ านวน พร้อมหลกัฐาน 

 
2)  ส าหรับผูท่ี้มีบญัชีกองทุนอื่นภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการแลว้  

ผูส่ั้งซ้ือท่ีมีบญัชีกองทุนอ่ืนภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการแลว้ สามารถขอเปิดบญัชีกองทุนน้ีไดท่ี้บริษทัจดัการ
หรือผูส้นับสนุนท่ีได้เปิดบัญชีไว้ โดยน าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวหรือส าเนา
หลกัฐานใบค าขอเปิดบญัชีกองทุนมาแสดงเป็นหลกัฐาน หรือ เปิดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษทัจดัการ หรือ
ระบบอ่ืนใด ท่ีสามารถให้บริการได ้ทั้งน้ีผูส่ั้งซ้ือจะตอ้งส่ังซ้ือหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 1 บาท (หน่ึงบาทถว้น) 

  
ช่องทำงกำรท ำรำยกำรซ้ือหน่วยลงทุน ระหว่ำงวันท ำกำร 

1. บริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ี
มิใช่ธนาคารพาณิชย ์

ช าระดว้ยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น. 
ช าระดว้ยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น.  

หรือตามเวลาท่ีบริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคนืก าหนด 

2. อินเทอร์เน็ต บลจ.อีสทส์ปริง   ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 
3.  เจา้หนา้ท่ีศูนยท่ี์ปรึกษาการลงทนุของบริษทัจดัการ  
     (เฉพาะบญัชีบุคคลธรรมดา ท่ีไม่เป็นบญัชีร่วมเท่านั้น) 

ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 

        หมายเหตุ     *    ตามเง่ือนไขของแต่ละธนาคารท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะให้ตดัเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 
 

กรณีช ำระด้วยเงินสด  (รวมถึงกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร)    
ซ้ือด้วยตนเอง ณ ท่ีท ำกำรของบริษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืน   
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ตามเวลาท่ีบริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุนก าหนด  โดยกรอก
รายละเอียดในใบค าส่ังซ้ือ และระบุจ านวนเงินท่ีส่ังซ้ือให้ชดัเจน* 

กรณีช ำระด้วยเช็ค  
ผูส่ั้งซ้ือสามารถช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็น เช็คหรือดราฟต์ ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหักบญัชีเดียวกบับริษทั
จดัการหรือส านกังานของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีรับค าส่ังซ้ือเท่านั้น โดยกรุณากรอกรายละเอียดในใบค า
ส่ังซ้ือ พร้อมเชค็ขีดคร่อมเฉพาะ ระบุจ านวนเงินให้ชดัเจน* และระบุเลขท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน 10 หลกัลงบนดา้นหลงัของ
เช็ค 
 

1) กรณีที่ส่ังซ้ือผ่ำนส ำนกังำนใหญ่ หรือส ำนักงำนสำขำ (ถ้ำมี) ของบริษัทจัดกำร 

    กรุณาส่ังจ่าย  “ บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จก.”  
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2) กรณีท่ีส่ังซ้ือผ่ำนผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืน  
กรุณาส่ังจ่าย "บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของ บลจ.อีสทส์ปริง   โดย..................(ระบุช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืน)” และ/หรือ ส่ังจ่ายตามท่ีผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนแต่ละแห่งก าหนด  

 

   ซ้ือผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่ บลจ.อีสท์สปริง   
ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะใชบ้ริการซ้ือขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษทัจดัการ จะตอ้งย่ืนค าขอใชบ้ริการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน โดยผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดส้มคัรใช้
บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และไดรั้บรหัสผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับใชบ้ริการดงักล่าว
แลว้ สามารถส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทัจดัการท่ีเวบ็ไซต์ของบริษทัจดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง** ซ่ึงผู ้
ส่ังซ้ือสามารถปฏิบติัตามขั้นตอนการท ารายการตามท่ีไดแ้สดงไวบ้นเครือข่ายดงักล่าว โดยระบุรหสัผูใ้ชแ้ละรหัสผ่านท่ี
ถูกตอ้งเพ่ือเขา้สู่ระบบ และสามารถขอเปิดกองทุนก่อนการลงทุนคร้ังแรก หรือใชบ้ริการซ้ือหน่วยลงทุน เม่ือปฏิบติัจน
ครบขั้นตอนการส่ังซ้ือ ระบบจะทบทวนการท ารายการดงักล่าวและให้ยืนยนัความถูกตอ้งเพื่อให้รายการดงักล่าวเสร็จ
สมบูรณ์ 
การส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผา่นบริการซ้ือขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษทัจดัการ ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถส่ังซ้ือ
ไดค้ร้ังละไม่เกิน  300,000,000 บาท (สามร้อยลา้นบาทถว้น) โดยไม่จ ากดัจ านวนคร้ังต่อวนั หรือมูลค่าอื่น ๆ ท่ีบริษทั
จดัการจะแจง้ในอนาคต ซ่ึงจะประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งลงนามในหนงัสือขอให้
หักบญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด) แสดงความยินยอมให้หักเงินในบญัชีเงินฝากท่ี ธ.
ทหารไทยธนชาต ธ.ไทยพาณิชย ์ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยโูอบี ธ.แลนดแ์อนด ์เฮา้ส์ ธ.ทิส
โก ้ธ.ซีไอเอ็มบีไทย หรือธนาคารอื่นท่ีมีขอ้ตกลงกบับริษทัจดัการให้สามารถหักบญัชีเงินฝากของผู ้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุน
เพ่ือช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนไว ้ 

บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน จะหกัเงินตามจ านวนเงินท่ีส่ังซ้ือทนัทีจากบญัชีเงินฝากของผูส่ั้งซ้ือ
ท่ีไดร้ะบุไวใ้นแบบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามท่ีไดแ้จง้แกไ้ขเพ่ิมเติมในภายหลงั หากเงินใน
บญัชีไม่เพียงพอ บริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน จะยกเลิกค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงิน
จากบญัชีเงินฝากของผูส่ั้งซ้ือนั้น ซ่ึงผูส่ั้งซ้ือสามารถท าการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนใหม่ไดถ้า้ตอ้งการ  

เอกสารใบบนัทึกรายการท่ีออกโดยเคร่ืองพิมพ ์หรือเคร่ืองโทรสารของผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึก
รายการเท่านั้น ไม่ใช่หลกัฐานในการท ารายการอยา่งสมบูรณ์ 

บริษทัจดัการจะถือหลกัฐานท่ีปรากฏอยู่กบับริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนเป็นหลกัฐานในการท า
รายการท่ีสมบูรณ์ และใชอ้า้งอิงได ้ 

     ซ้ือผ่ำนค ำส่ังซ้ืออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 
ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีตอ้งการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กนั สามารถกรอกค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนอตัโนมติั
ดว้ยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษทัจดัการ หรือกรอก “ใบค าขอใช้บริการการวางแผนการลงทุนอตัโนมติั” และยื่น
พร้อมสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน
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ไดท้  าการเปิดบญัชีไวเ้ท่านั้น หรือติดต่อสอบถามไดท่ี้บริษทัจดัการ ทั้งน้ี ก่อนท่ีท่านจะท ารายการส่ังซ้ือดงักล่าว ท่าน
จะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากธนาคารเจา้ของบญัชีท่ีท่านประสงคจ์ะให้ตดัเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่สามารถตดัเงินจากบญัชีเงินฝากธนาคารของผูถื้อหน่วยลงทุนไดไ้ม่ว่าดว้ยสาเหตุใด บริษทั
จดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ประสงคจ์ะท ารายการซ้ือหน่วยลงทุนในงวดนั้น และระบบจะยกเลิกรายการซ้ือของ
งวดดงักล่าว  

ค าส่ังซ้ืออตัโนมติั หรือค าขอยกเลิก จะมีผลภายหลงัจากท่ีมีการบนัทึกขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแลว้เท่านั้น 
ในกรณีท่ีบริษทัจดัการสามารถรับค าส่ังซ้ืออตัโนมติั หรือค าขอยกเลิกดงักล่าวไดโ้ดยไม่ผา่นอินเตอร์เน็ต บริษทัจดัการ
อาจใชเ้วลาในการรวบรวมค าส่ังซ้ือหรือค าขอยกเลิกดงักล่าวให้แก่นายทะเบียนเพื่อบนัทึกขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์
ภายใน 2 สัปดาห์นบัจากวนัท่ีย่ืนค าขอท ารายการค าส่ังซ้ืออตัโนมติัหรือวนัท่ียื่นค าขอยกเลิก 

บริษทัจดัการจะถือหลกัฐานท่ีปรากฏอยูก่บับริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน เป็นหลกัฐานในการท า
รายการท่ีสมบูรณ์ และใชอ้า้งอิงได ้ 
 

   ซ้ือผ่ำนเจ้ำหน้ำท่ีศูนย์ท่ีปรึกษำกำรลงทุนของบริษัทจัดกำร โทรศัพท์ 1725 
 

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะให้บริการน้ี เฉพาะผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุนเป็นบญัชีประเภทบุคคลธรรมดาไม่
เป็นบญัชีร่วม จึงจะท ารายการผ่านบริการน้ีไดทุ้กวนัท าการของบริษทัจดัการ จนถึงเวลา 15.30 น.**  โดยบริษทัจดัการ
จะจดัให้มีการตรวจสอบความมีตวัตนของผูถื้อหน่วยลงทุนก่อนการท ารายการทุกคร้ัง และผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งลงนาม
ในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นท่ีบริษทัจดัการก าหนด) แสดงความยินยอมให้หกัเงินในบญัชี
เงินฝากท่ี ธ.ทหารไทยธนชาต ธ.ไทยพาณิชย ์ธ.กรุงศรีอยธุยา ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยโูอบี ธ.แลนดแ์อนด ์
เฮา้ส์ ธ.ทิสโก้  ธ.ซีไอเอ็มบีไทย หรือธนาคารอื่นท่ีมีขอ้ตกลงกบับริษทัจดัการให้สามารถหักบญัชีเงินฝากของผูส่ั้งซ้ือ
หน่วยลงทุนเพ่ือช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ 

 
ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะรับใบยืนยนัการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน สามารถแจง้ความประสงคท่ี์จะขอรับใบยืนยนัการ
ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัจดัการ หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการก าหนดเพ่ิมเติม  

 
ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีตอ้งการท ารายการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านเจา้หน้าท่ีศูนยท่ี์ปรึกษาการลงทุน จะตอ้งมีบญัชีหักเงินค่า
ซ้ือหน่วยลงทุนแลว้ โดยบริษทัจดัการจะหกัเงินตามจ านวนเงินท่ีส่ังซ้ือทนัทีจากบญัชีเงินฝากของผูส่ั้งซ้ือท่ีไดแ้จง้ไวก้บั
เจา้หน้าท่ี หากเงินในบญัชีไม่เพียงพอ บริษทัจดัการจะยกเลิกค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หักเงินจากบญัชีเงินฝาก
ของผูส่ั้งซ้ือนั้น ซ่ึงผูส่ั้งซ้ือสามารถท าการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนใหม่ไดถ้า้ตอ้งการ 

 
ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีในการซ้ือคร้ังแรก และสามารถน าสมุดบญัชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาปรับให้เป็นปัจจุบนัไดทุ้กวนัท าการ ท่ี บลจ.อีสทส์ปริง 
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หากผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการเอกสารเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานในการท ารายการ ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถแจง้เจา้หนา้ท่ีให้
ท าการส่งเอกสารการยืนยนัการท ารายการผา่นเคร่ืองโทรสารได ้

ผูส่ั้งซ้ือท่ีไดช้ าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนแลว้จะเพิกถอนการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้
แต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

ในการช าระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผูซ้ื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหน่ึงเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอื่นท่ีจดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยเ์ดียวกนั ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนตอ้งช าระดว้ยเงินจนเตม็ค่าจะหักกลบลบหน้ี
กบับริษทัไม่ได ้ 

หากเกิดขอ้ผิดพลาดจากระบบงาน บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน จะด าเนินงานการตรวจสอบและ
แกไ้ขขอ้ผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถา้มี) ให้แลว้เสร็จภายใน 30 วนันบั
จากวนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูถื้อหน่วยลงทุน  

หมายเหตุ  *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางคไ์ด ้ผา่นบริษทัจดัการ ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนบางแห่งท่ีระบบ
คอมพิวเตอร์เอ้ืออ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

                   **  รายการซ้ือท่ีท ารายการหลงัเวลาท าการ ระบบจะเก็บค าส่ังไวเ้พ่ือท ารายการในวนัท าการถดัไป ทั้งน้ี เวลาท า
การอาจแตกต่างไปตามเง่ือนไขของแต่ละธนาคารและบริการท่ีเลือกใช ้ 

 
กำรขำยคืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถส่ังขายคนืหน่วยลงทุนได ้ทุกวนัท าการภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการท ารายการขายคนืหน่วย
ลงทุน ดงัน้ี 
1.   ดว้ยตนเอง ณ ท่ีท าการบริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
2. อินเทอร์เน็ต บลจ.อีสทส์ปริง   
3. ค าส่ังขายคืนอตัโนมติั (Auto Investment Plan : AIP) 
4. เจา้หนา้ท่ีศนูยท่ี์ปรึกษาการลงทนุของบริษทัจดัการ  (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไม่เป็นบญัชีร่วมเท่านั้น) 
 
มูลค่าขั้นต ่าในการขายคนืแต่ละคร้ัง                                                                                               1 บาท ขึ้นไป* 
 ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทนุ                                             มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้  านวณราคารับซ้ือคนืหน่วยลงทุน**   
                                                                ณ   ส้ินวนัท าการซ้ือขาย หกัค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) 

หกัค่าใชจ้่ายในการขายหลกัทรัพย ์(ถา้มี) 
 
หมายเหตุ *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได ้ผ่านบริษทัจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนบางแห่งท่ี

ระบบคอมพิวเตอร์เอ้ืออ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
               **  มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใชค้  านวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดัทศนิยม   
                     ต าแหน่งท่ี 5 ทิ้ง 

***  บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง มูลค่าขั้นต ่าของการส่ังขายคืน โดยปรับเพ่ิมไดสู้งสุดไม่เกิน 1,000 
บาท และ/หรือ จ านวนหน่วยลงทุนขั้นต ่าของการส่ังขายคืน โดยปรับเพ่ิมไดสู้งสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้
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ถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงบริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว (ทั้งน้ี หากในกรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทั
จดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 1 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว) โดยติดประกาศ
ดงักล่าวไวท่ี้ท่ีท าการของบริษทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน และประกาศใน เวบ็ไซต์ของ
บริษทัจดัการ  หรือช่องทางอื่นใดท่ีบริษทัจดัการก าหนด 

 
 
             ขำยคืนด้วยตนเอง ณ ท่ีท ำกำรหรือสำขำของบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืน    

ผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งน าสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาดว้ยทุกคร้ังท่ีท าการส่ังขายคนื กรุณากรอกใบค าส่ัง
ขายโดยระบุจ านวนเงินสุทธิท่ีตอ้งการจะไดรั้บ หรือจ านวนหน่วยลงทุนท่ีตอ้งการขายให้ชดัเจน 
 

   ขำยคืนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่ บลจ.อีสท์สปริง   
ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ไดล้งนามในใบค าขอใชบ้ริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และไดรั้บรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นส าหรับใช้
บริการดงักล่าวแลว้ สามารถส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผา่นเวบ็ไซต์ของบริษทัจดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง **  โดยสามารถ
ขายเป็นจ านวนเงิน 300,000,000 บาท (สามร้อยลา้นบาทถว้น) โดยไม่จ ากดัจ านวนคร้ังต่อวนั หรือมูลค่าอื่นๆ ท่ีบริษทั
จดัการจะแจง้ในอนาคต  

 

       ขำยผ่ำนค ำส่ังขำยอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กนั โดยก าหนดค าส่ังขายหน่วยลงทุนอตัโนมติั
ดว้ยตวัเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษทัจดัการ หรือดว้ยวิธีการอ่ืนท่ีอาจมีขึ้นในอนาคต หรือติดต่อสอบถามไดท่ี้บริษทั
จดัการ ค าส่ังซ้ือคืนอตัโนมติั หรือค าขอยกเลิก จะมีผลภายหลงัจากท่ีมีการบนัทึกขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อย
เท่านั้น ในกรณีท่ีบริษทัจดัการสามารถรับค าส่ังรับซ้ือคืน หรือค าขอยกเลิกดงักล่าวโดยไม่ผ่านอินเตอร์เน็ต บริษทั
จดัการอาจใชเ้วลาในการรวบรวมค าส่ังรับซ้ือคืน หรือค าขอยกเลิกดงักล่าวให้แก่นายทะเบียนเพื่อบนัทึกขอ้มูลในระบบ
คอมพิวเตอร์ภายใน 2 สัปดาห์นบัจากวนัท่ีย่ืนค าขอท ารายการค าส่ังรับซ้ือคืนอตัโนมติัหรือวนัท่ีย่ืนค าขอยกเลิก  

ในกรณีผูถื้อหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจ านวนเงินสุทธิท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการไดรั้บจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนในค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของงวดใด มากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหัก
ดว้ยค่าใชจ้่ายในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และค่าใชจ้่าย ค่าเบ้ียปรับ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถา้มี) ของผูถื้อหน่วยลงทุน
ท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทึกไวใ้นระบบขอ้มูลของนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุน
ประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าท่ีปรากฏอยูใ่นระบบขอ้มูลของนายทะเบียน 
 

   ขำยผ่ำนเจ้ำหน้ำทีศู่นย์ท่ีปรึกษำกำรลงทุนของบริษัทจัดกำร โทรศัพท์ 1725 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะให้บริการน้ี เฉพาะผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทุนเป็นบญัชีประเภทบุคคลธรรมดา 
และไม่เป็นบญัชีร่วม  จึงจะท ารายการผา่นบริการน้ีได ้จนถึงเวลา 15.30 น.**  โดยเจา้หนา้ท่ีจะท าการตรวจสอบ
รายละเอียดความมีตวัตนของผูถื้อหน่วยลงทนุก่อนท ารายการทุกคร้ัง 
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ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีประสงคจ์ะรับใบยืนยนัการรับซ้ือคืนหน่วยลงทนุ สามารถแจง้ความประสงคท่ี์จะขอรับใบยืนยนัการรับซ้ือคืน
หน่วยลงทนุไดท่ี้บริษทัจดัการ หรือช่องทางอื่นใดท่ีบริษทัจดัการก าหนดเพ่ิมเติม                       
 
ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนระบุจ านวนเงินสุทธิท่ีต้องการจะได้รับจากการขายคืนหรือจ านวนหน่วยลงทุนท่ีต้องการขายคืน
มากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชี บริษทัจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืน
หน่วยลงทุนทั้งหมดในบญัชีกองทุนนั้น 
 
หมายเหตุ  *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางคไ์ด ้ผา่นบริษทัจดัการ ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนบางแห่งท่ีระบบ 

คอมพิวเตอร์เอ้ืออ านวย และทางอินเทอร์เน็ต                          
                  **  กรณีท่ีส่ังขายหลงัเวลาท่ีก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าส่ังขายเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป 

กำรรับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดรั้บเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการตามค าส่ังท่ีระบุไวใ้นแบบค าขอเปิดบญัชีกองทุนหรือตามท่ีแจง้ไว้
กบับริษทัจดัการ  ซ่ึงสามารถเลือกวิธีท่ีสะดวกดงัต่อไปน้ี และ/หรือตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

 

 โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกของบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ำกัด  
บลจ.อีสทส์ปริง จะโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นใบค าขอเปิดบญัชีหรือตามท่ีแจง้ไว ้
ภายใน 2 วนัท าการนบัถดัจากวนัท่ีค  าส่ังขายสามารถด าเนินการได ้

 

 น ำเช็คเข้ำบัญชีเงินฝำกที่ธนำคำรอ่ืน   
บลจ.อีสทส์ปริง จะน าเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนเขา้บญัชีเงินฝากของท่านท่ีธนาคารอื่น (ตามท่ีระบใุนใบค าขอเปิดบญัชี) 
ในเขตส านกัหกับญัชีกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยจะน าเช็คเขา้บญัชีหรือตามท่ีแจง้ไวใ้หท้่านภายใน 2 วนัท าการนบัถดั
จากวนัท่ีค  าส่ังขายสามารถด าเนินการไดภ้ายในช่วงเวลารับเช็คตามประกาศของธนาคาร 

 

  รับเช็คทำงไปรษณีย์   
บลจ.อีสทส์ปริง จะออกเชค็ในนามผูถื้อหน่วยลงทนุและส่งเช็คใหต้ามท่ีอยูท่ี่ให้ไวใ้นใบเปิดบญัชีทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 4 วนัท าการนบัถดัจากวนัท่ีค  าส่ังขายสามารถด าเนินการได ้

  โอนเงินด้วยวิธีบำทเน็ต   
              ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากการโอนเงินดว้ยวิธีบาทเน็ตโดยผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งระบุไว้

ในใบค าส่ังขายให้ชดัเจน หรือติดต่อศูนยท่ี์ปรึกษาการลงทุน บลจ.อีสทส์ปริง  โทร. 1725 หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืน 
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ทั้งน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงจ านวนวนัในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะแจง้ให้ทราบล่วงหน้าใน บลจ.อีสท์
สปริง   หรือปิดประกาศ ณ ส านกังานบริษทัจดัการ และส านกังานของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน และสาขา หรือช่องทาง
อืน่ 

 

กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหน่ึง (กองทุนต้นทาง) เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนของ
กองทุน อีกกองหน่ึง (กองทุนปลายทาง) ในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งท าการเปิดบญัชีกองทุนปลายทาง
ก่อน  
 
บริษทัจดัการจะด าเนินการการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน โดยใชห้ลกัการ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหน่ึง (กองทุนตน้
ทาง) เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองหน่ึง (กองทุนปลายทาง) ทั้งน้ีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุน
ของวนัท าการก่อนหนา้วนัรับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง เวน้แต่วนัท าการดงักล่าวเป็นหยดุท าการซ้ือขายของ
กองทุนปลายทาง กองทุนจะเล่ือนวนัออกไปเพื่อใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของวนัท่ีเป็นวนัท าการซ้ือขายของกองทุนปลายทางท่ีถึงเร็ว
ท่ีสุด เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (รายละเอียดในการซ้ือขายหน่วยลงทุนเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้น
หนงัสือช้ีชวนของกองทุนรวมแต่ละกองทุน) และเป็นไปตามท่ีบริษทัจดัการก าหนด 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงเง่ือนไขระยะเวลาในการสับเปล่ียนหน่วนยลงทนุเขา้ดงักล่าวขา้งตน้ โดยไม่เกิน
ระยะเวลาการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนตน้ทางตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการกองทนุตน้ทาง 
 
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนกองทุนไดทุ้กวนัท าการภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการท ารายการสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนดงัน้ี 
1. ดว้ยตนเอง ณ ท่ีท าการบริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
2 .อินเทอร์เน็ต บลจ.อีสทส์ปริง   
3. ค  าส่ังสับเปล่ียนอตัโนมติั (Auto Investment Plan : AIP) 
4.เจา้หนา้ท่ีศูนยท่ี์ปรึกษาการลงทนุ (เฉพาะบญัชีบุคคลธรรมดา ท่ีไม่เป็นบญัชีร่วมเท่านั้น) 
 
 
มูลค่าขั้นต ่าในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน                                            1 บาท ขึ้นไป* 
ราคาในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้                                   มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใชค้  านวณราคาขายหน่วยลงทุน**   

                                                                    ณ  ส้ินวนัท าการซ้ือขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี)   
บวกค่าใชจ้่ายในการซ้ือหลกัทรัพย ์(ถา้มี) 

ราคาในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก                          มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้  านวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน**  
                                                              ณ ส้ินวนัท าการซ้ือขาย หกัค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคนืหน่วยลงทุน (ถา้มี)               

หกัค่าใชจ้่ายในการขายหลกัทรัพย ์(ถา้มี) 
 
หมายเหตุ     *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได ้ผ่านบริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนบางแห่งท่ีระบบ

คอมพิวเตอร์เอ้ืออ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
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**   มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้  านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ทิ้ง
และปัดทศนิยมต าแหน่งท่ี 4 ขึ้น และมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้  านวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่า
หน่วยลงทุนท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ทิ้ง 

***  บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นต ่าของการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต ่าของการส่ังขายคืน 
โดยปรับเพ่ิมไดสู้งสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จ านวนหน่วยลงทุนขั้นต ่าของการส่ังขายคืน โดยปรับเพ่ิมได้
สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงบริษทัจดัการจะแจง้ให้ผู ้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว (ทั้งน้ี หากในกรณีท่ีเป็นประโยชน์
ต่อ   ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 1 วนั ก่อนวนัด าเนินการ
ดงักล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไวท่ี้ท่ีท าการของบริษทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน และ
ประกาศใน เวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ  หรือช่องทางอื่นใดท่ีบริษทัจดัการก าหนด 

 
 
          สับเปลี่ยนด้วยตนเอง ณ ท่ีท ำกำรหรือสำขำของบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืน  

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทนุไดทุ้กวนัท าการ ตามเวลาท่ีก าหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบค าส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทนุ และระบช่ืุอกองทุนตน้ทาง จ านวนเงิน* หรือ จ านวนหน่วยท่ีตอ้งการสับเปล่ียนจากกองทุนตน้
ทาง และช่ือกองทุนปลายทางใหช้ดัเจน 

 
 
           สับเปลี่ยนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่ บลจ.อีสท์สปริง   

ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีไดล้งนามในใบค าขอใชบ้ริการธุรกรรมทางอินเทอร์เนต็ และไดรั้บรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นส าหรับใช้
บริการดงักล่าวแลว้ สามารถท าการสับเปล่ียนหน่วยลงทนุผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง** โดย
สับเปล่ียนเป็นจ านวนเงิน หรือเป็นจ านวนหน่วยลงทนุ ไดค้ร้ังละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยลา้นบาทถว้น) โดย
ไม่จ ากดัจ านวนคร้ังต่อวนั หรือมูลค่าอ่ืนๆท่ีบริษทัจดัการจะแจง้ในอนาคต 

 

   สับเปลี่ยนผ่ำนค ำส่ังสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นงวด งวดละเท่าๆ กนั  โดยก าหนดค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
อตัโนมติัดว้ยตวัเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษทัจดัการ หรือวิธีการอ่ืนท่ีอาจมีขึ้นในอนาคต หรือติดต่อสอบถามท่ีบริษทั
จดัการ 

ในการส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอตัโนมติั ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งย่ืนใบค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอตัโนมติัต่อบริษทั
จดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน โดยระบุช่ือกองทุนตน้ทาง จ านวนเงินหรือจ านวนหน่วยลงทุนท่ีตอ้งการส่ัง
สับเปล่ียนในแต่ละงวด ช่ือกองทุนปลายทาง และก าหนดวนัท่ีให้ท ารายการสับเปล่ียนเป็นล าดบัวนัท่ีของสัปดาห์หรือ
ของเดือนหรือของไตรมาสหรือของปี ท่ีตอ้งการท ารายการส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน รวมทั้งระบุว่าจะเลือกให้ท ารายการ
ในวนัท าการก่อนหรือหลงัวนัท่ีตอ้งการในกรณีท่ีวนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษทัจดัการ  
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ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอตัโนมติั หรือค าขอยกเลิก จะมีผลภายหลงัจากท่ีมีการบนัทึกขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์
เรียบร้อยเท่านั้น ในกรณีท่ีบริษทัจดัการรับค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือค าขอยกเลิกโดยไม่ผ่านอินเตอร์เน็ต บริษทั
จดัการอาจใชเ้วลาในการรวบรวมค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือค าขอยกเลิกดงักล่าวให้แก่นายทะเบียนเพื่อบนัทึก
ขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 สัปดาห์นบัจากวนัท่ีย่ืนค าขอท ารายการค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอตัโนมติัหรือ
วนัท่ียื่นค าขอยกเลิก  

  สับเปลี่ยนผ่ำนเจ้ำหน้ำท่ีศูนย์ท่ีปรึกษำกำรลงทุนของบริษัทจัดกำร โทร.1725 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะให้บริการน้ี เฉพาะผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทุนเป็นบญัชีประเภทบุคคลธรรมดา 
และไม่เป็นบญัชีร่วม  จึงจะท ารายการผา่นบริการน้ีได ้จนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจา้หนา้ท่ีจะท าการตรวจสอบ
รายละเอียดความมีตวัตนของผูถื้อหน่วยลงทนุก่อนท ารายการทุกคร้ัง 
 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างบญัชีกองทุนในกลุ่มกองทุน “ทหารไทย” ภายใตเ้ลขท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน
เดียวกนัเท่านั้น ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งติดต่อศูนยท่ี์ปรึกษาการลงทุน ของ บลจ.อีสทส์ปริง  หรือผูส้นบัสนุน เพื่อเปิดบญัชี
กองทุนปลายทางก่อนท าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือท าการเปิดบญัชีกองทุนปลายทางดว้ยตนเองทางอินเทอร์เน็ตท่ี บลจ.
อีสทส์ปริง   
 
ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะรับใบยืนยนัการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  สามารถแจ้งความประสงค์ท่ีจะขอรับใบยืนยนัการ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัจดัการ หรือช่องทางอื่นใดท่ีบริษทัจดัการก าหนดเพ่ิมเติม             
 
หมายเหตุ   *   สามารถท ารายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษทัจดัการ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนบางแห่งท่ีระบบ 

คอมพิวเตอร์เอ้ืออ านวย และทางอินเทอร์เน็ต             
     **  กรณีท่ีส่ังสับเปล่ียนหลงัเวลาท่ีก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าส่ังสบัเปล่ียนเพื่อท ารายการในวนัท าการถดัไป 

 
 
Q :       กรณีใดท่ีบริษัทจัดกำรกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน 
A :   บริษทัจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุนดงัน้ี 

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมี้ถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท่ี้มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถื้อ Green 
Card ท่ีออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา   

2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษทั หรือห้างหุ้นส่วน เป็นตน้ซ่ึงจดัตั้งขึ้นภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา
ของนิติบุคคลดงักล่าว   

3)      หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
   4)      ผูล้งทุนซ่ึงติดต่อหรือรับขอ้มูล หรือส่งค าส่ังเก่ียวกบัหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบั    
    หน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งน้ี รวมถึงผูล้งทุนท่ีใชต้วัแทนหรือผูจ้ดัการท่ีตั้งอยูใ่นประเทศ  
            สหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว   

5)     กองทรัพยสิ์นของบุคคลและนิติบุคคลดงักล่าวตามขอ้ 1) – ขอ้ 4) 
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▪ บริษทัจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการส่ังซ้ือ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม ส าหรับผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 

▪ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบั ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนใด ๆ ท่ีบริษทัพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมี
ผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 

▪ บริษทัจดัการอาจหยุดรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวเม่ือพิจารณาแลว้เห็นว่า การรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนต่อไป
ตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ หรือ ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนหรือต่อกองทุน 

 
Q :  กองทุนรวมนี้มีข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเล่ือนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนตำมค ำส่ังท่ีรับไว้แล้ว และกำรหยุดรับค ำส่ังซ้ือหรือขำยคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่ำงไร 
A :  กองทุนรวมน้ีมีขอ้ก าหนดดงัน้ี 
 กำรเล่ือนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน 

บริษทัจดัการกองทุนรวมจะเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ ซ่ึงตอ้งไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปน้ี  
(1) บริษทัจดัการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุดงัต่อไปน้ี โดยไดรั้บ

ความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 
(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
(ข) มีเหตุท่ีท าให้กองทุนรวมไม่ไดรั้บช าระเงินจากหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ 
ดงักล่าวอยู ่นอกเหนือการควบคุมของบริษทัจดัการกองทุนรวม  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคา  

ทั้งน้ี การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการกองทุนรวมจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1) เล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เวน้แต่ไดรั้บการ  
ผอ่นผนัจากส านกังาน  

(2) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ให้ทราบถึงการเล่ือนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

(3) แจง้การเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการไดรั้บความเห็นชอบ
ของผูดู้แลผลประโยชน์หรือการรับรองขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชน์ต่อส านกังานโดยพลนั  

ทั้งน้ี บริษทัจดัการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผูดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได ้ 

(4) ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้บริษทัจดัการ
กองทุนรวมรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยตอ้งช าระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัท่ีส่งค าส่ังขายคืนก่อนหลงั 
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กำรไม่ขำยหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังทีรั่บไว้แล้ว  
1.การด าเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหน้ี หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวม
เพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 
 
2. บริษทัจดัการจะไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน ไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าส่ังท่ีรับไวแ้ลว้ หรือจะหยุดรับค าส่ังซ้ือค าส่ังขายคืน ค าส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้เฉพาะในกรณีท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ ซ่ึงตอ้งไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปน้ี  
(1) ตลาดหลกัทรัพยไ์ม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ  
(2) บริษทัจดัการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปน้ี โดยไดรั้บความเห็นชอบ
ของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ซ่ึงให้กระท าไดไ้ม่เกิน 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดรั้บการผอ่นผนัเวลาดงักล่าวจากส านกังาน  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
(ข) ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม  
(ค) มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(3) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดขึ้น ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอยา่งมีนยัส าคญั  
(ก) ตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนใน
หลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ห่งนั้นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  
(ข) มีเหตุการณ์ท่ีท าให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ  
(ค) มีเหตุท่ีท าให้กองทุนรวมไม่ไดรั้บช าระเงินจากหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้  
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าส่ังซ้ือหน่วยลงทนุท่ีรับไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยดุรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย 
เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จริงดงัตอ่ไปน้ี  
(ก) บริษทัจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสัยว่าผูล้งทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  
1) การกระท าท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะ
เป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  
2) การให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
3) การกระท าท่ีเป็นการปฏิบติัตามค าส่ังเก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรัพยสิ์น โดยบุคคลผูมี้อ านาจตามกฎหมาย  
(ข) บริษทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั  
(5) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปล่ียนให้บริษทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหารจัดการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของตนอนั
เน่ืองมาจากการท่ีบริษทัจดัการกองทุนรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว่์าดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วน
บุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการค้าหลกัทรัพยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ซ่ึงให้กระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ  
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3. เม่ือปรากฏเหตุตามขอ้ 2. และบริษทัจดัการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าส่ังซ้ือค าส่ังขายคืน 
ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการกองทุนรวมจะปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  
(1) แจ้งผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซ้ือคืน ไม่
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 2. (1) (2) (3) หรือ (5) บริษทัจดัการจะเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่น
และผูล้งทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนัดว้ย  
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน ไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือการหยดุรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคนืหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้ส านกังานทราบโดยพลนั  
(3) ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน ไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน ค าส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามขอ้ 2. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัท าการ ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัน้ีก่อนการเปิดรับ
ค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  
(ก) รายงานการเปิดรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัท า
การสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนั้นให้ส านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุน  
(ข) แจ้งให้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซ้ือคืน 
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผูล้งทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน 
ค าส่ังสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืนหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษทัจัดการอาจหยุดค านวณและ
ประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนก็ได ้ 
 
4. บริษทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บมาแลว้หรือหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือ
ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งนั้นต่างจากราคา
ขายหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่หน่ึงสตางคข์ึ้นไปและคิดเป็นอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง ทั้งน้ี บริษทั
จดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยดุรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการ
และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีใชใ้นการซ้ือขายหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และแจง้
ให้ผูท่ี้ไดมี้ค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั  

 

กำรหยุดรับค ำส่ังซ้ือหรือขำยคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษทัจดัการหยดุรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ัง
ขายคืนหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 
วนัท าการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน หรือ
ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได ้
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Q: บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีเคร่ืองมือกำรบริหำรและจัดกำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools) 
ส ำหรับกองทุนรวมนี ้อย่ำงไร 
A:  เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools) : 

ส ำหรับในช่วงแรก (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2565)  บริษทัจดัการจะจดัให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง
ของกองทุนในปัจจุบนั อนัไดแ้ก่  การปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของ
กองทุนรวม (swing pricing) , การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) , การด าเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสาร
หน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนดัช าระหน้ี หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ย
ราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังท่ีรับไวแ้ลว้หรือจะหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือ
ค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)  ซ่ึงบริษทัจดัการจะด าเนินการในกรอบวิธีการดงัต่อไปน้ี    

 
ส ำหรับในอนำคต หากบริษทัจดัการจะเพ่ิมเติมการใชเ้คร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทุนอนัไดแ้ก่ 
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee), ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์น ของ
กองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)  และ ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) นั้น 
บริษทัจดัการจะเปิดเผยให้ทราบในหนงัสือช้้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมฉบบัน้ี และ/หรือทางเวบ็ไซดข์องบริษทัจดัการ หรือ ผา่นทาง
ช่องทางอื่นท่ีบริษทัจดัการก าหนด  

 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะเป็นผูใ้ชดุ้ลพินิจพิจารณาเลือกใชเ้คร่ืองมืออย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจ าเป็นและหรือตามการ
ประเมินว่าสมควรภายใตเ้ง่ือนไขขอ้จ ากดัและสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งในขณะนั้น ๆ โดยบริษทัจดัการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียด
การใชเ้คร่ืองมือเหล่าน้ี และหรือกรณีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางตามท่ีบริษทัจดัการเห็นสมควร 
โดยการใชเ้คร่ืองมือชนิดหน่ึง ๆ อาจมีรายละเอียดหลกัเกณฑ์และหรือเง่ือนไขท่ีใช้แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการที่มีการใชเ้คร่ืองมือ
นั้น ๆ 
 
▪   กำรปรับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรกำรค ำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในกำรซ้ือขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)  
การปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (swing pricing) หมายถึง 
การปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ท่ีใชใ้นการค านวณราคาซ้ือขายหน่วยลงทุน ดว้ย swing factor เพื่อสะทอ้นตน้ทุนและ
ค่าใชจ้่ายจากการซ้ือขายทรัพยสิ์น (transaction costs) ของกองทุนรวมท่ีอาจเกิดขึ้นจากปัจจยตั่าง ๆ เช่น การซ้ือขายทรัพยสิ์น หรือ
ภาวะท่ีตลาดของทรัพยสิ์นมีความผนัผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ หรือ เหตุการณ์อื่นท่ีส่งผลกระทบต่อตน้ทุนและค่าใชจ้่ายของ
กองทุนรวม เป็นตน้ โดยสามารถ พิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อเ้ทจ็จรงิท่ีมีอยู่และหรือสมมตฐิานและหรือการประเมิน
จากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าไดเ้พื่อให้สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ ดว้ยวิธีการใดวิธีการ
หน่ึง ดงัน้ี    
- “Full swing pricing” เป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทนุและค่าใชจ้่ายใน

การซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทนุรวมทุกวนัท าการ โดยไม่ตอ้งมีการพิจารณาก าหนดระดบั (threshold) ของมูลค่าซ้ือขายหน่วย
ลงทนุสุทธิ  

- “Partial swing pricing” เป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ดว้ยสูตรการค านวณทท่ีสะทอ้นตน้ทุนและค่าใชจ้่าย
ในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม เฉพาะวนัท าการท่ีกองทุนรวมมีมูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิเกินระดบั (threshold) 
ท่ีก าหนดไว ้
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• กองทุนรวมทัว่ไป  

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

-       บริษทัจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษทัจดัการจะพิจารณาเลือกใช้ 
Swing Pricing ท่ี เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผูถื้อหน่วยลทุนเป็นส าคญั  
 
-        swing factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษทัจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  
1. ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายจากการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการซ้ือ
ขายทรัพยสิ์นต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายท่ีถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวม
ปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตน้ทุนและ/หรือค่าใชจ้่ายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
2. ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถา้มี) และ/หรือ ตน้ทุนในการปรับใช้
ตราสารอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง 
3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต ท่ีมีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุน 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจพิจารณาใช้ขอ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าไดเ้พื่อให้สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
 
- Swing Thresholds มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษทัจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพยสิ์นท่ีกองทุนถือครอง  
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสิ์นท่ีลงทุน  
3. ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต ท่ีมีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุน 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าไดเ้พื่อให้สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
 
- ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษทัจดัการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกบั Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองมือ
ในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้
 
ข้อสงวนสิทธิ์  
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถา้มี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการนั้น  
 
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงอตัรา swing factor ท่ีเรียกเก็บจริง ไดต้ามดุลยพินิจของบริษทัจดัการ แต่ไม่เกินอตัราสูงสุด
ท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ 
 
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวนัท าการท่ีมีการใช้
เคร่ืองมือ swing pricing และบริษทัจดัการจะน ายอดซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ี
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เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนั้น ทั้งน้ีบริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการด าเนินการใด 
ๆ ท่ีไดด้ าเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนั้น แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็ค
ค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวนัท าการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระดว้ยเช็คท่ี
เรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษทัจดัการ 
 
กำรพจิำรณำใช้เคร่ืองมือ 
• บริษทัจดัการจะเป็นผูใ้ชดุ้ลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการ ท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี 
 
• ในกรณีท่ีบริษทัจดัการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ีสัดส่วนของมูลค่าซ้ือขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ท่ีบริษทัจดัการก าหนด โดยท่ี
มูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนค านวณจากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
เขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out)  
ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษทัจดัการก าหนด  

 
▪ กำรก ำหนดเพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  
การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) หมายถึง การก าหนดระดบัการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนออกไดเ้ท่าท่ี Redemption Gate ท่ีก าหนด  เม่ือเกิดสถานการณ์ไม่ปกติหรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย  
สามารถก าหนด threshold เป็นตวับ่งช้ีสถานการณ์ไม่ปกติดงักล่าวและการใช ้Redemption Gate จะตอ้งไม่เกินกว่าระยะเวลาท่ีก าหนด
ใน gate period  
 
- กองทุนรวมท่ัวไป  
หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
• บริษทัจดัการจะก าหนด Redemption Gate ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการค านวณ
เป็นไปตามวิธีท่ีบริษทัจดัการก าหนด 
 
• บริษทัจัดการจะก าหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วนัท าการ ในแต่ละ 30 วนั ตามรายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ี
บริษทัจดัการก าหนด 
 
• ในกรณีท่ีบริษทัจดัการก าหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติดว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะใช้
เฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ีสัดส่วนของมูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุนมี
ค่าเท่ากบัหรือมากกว่า Gate threshold ท่ีบริษทัจดัการก าหนด โดยท่ี มูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนค านวณจากมูลค่าการ
ซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 
(redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out)  
 
• บริษทัจดัการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของ
ค าส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออก ณ วนัท่ีใช ้Redemption Gate 
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• บริษทัจดัการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละคร้ังแตกต่างกนัได ้แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า 
Redemption Gate ขั้นต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานท่ีระบุไวใ้นโครงการ  
 
• ค าส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกส่วนท่ีเหลือ บริษทัจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนถดัไป 
รวมกบัค าส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าส่ังรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกค าส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกส่วนท่ีเหลือได้ ซ่ึงเป็นไปตาม
เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษทัจดัการก าหนด 
 
• บริษทัจดัการจะท าการรับซ้ือคนืหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ วนัท าการ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช ้
 
• บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้  
 
• ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate น้ี บริษทัจดัการอาจใชร่้วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอ่ืนได ้ 
 
ข้อสงวนสิทธิ์  
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง อตัรา Gate threshold รวมถึงเปล่ียนแปลง gate period ไดต้ามดุลยพินิจของบริษทัจดัการ แต่
ไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขั้นต ่าท่ีระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ท่ีระบุในโครงการ ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการค านวณ
เป็นไปตามวิธีท่ีบริษทัจดัการก าหนด 
 
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช ้
 
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ไดแ้ก่ การยกเลิก Redemption Gate 
ก่อนระยะเวลาท่ีก าหนด การใชเ้คร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกบั Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้มี) ทั้งน้ี ในกรณีท่ี
ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได ้บริษทัจดัการอาจพิจารณายกเลิกค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดท่ีคา้งอยูใ่น
รายการ และแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกค าส่ังโดยไม่ชกัชา้  
 
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถา้มี) มาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการนั้น  
 
กำรพจิำรณำใช้เคร่ืองมือ 
• บริษทัจดัการจะเป็นผูใ้ชดุ้ลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี  
• บริษทัจดัการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย
บริษทัจดัการอาจก าหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติดว้ย Gate threshold ได ้โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
1. ความผนัผวนในตลาดซ้ือขายทรัพยสิ์น  
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2. สภาพคล่องของตลาดทรัพยสิ์นลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะ
ไม่สอดคลอ้งกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อนัเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เน่ืองจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate 
ท่ีก าหนดไว ้ 
3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษทัจดัการ 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ขอ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าไดเ้พื่อให้สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
 
▪ กำรด ำเนินกำรในกรณีท่ีผู้ออกตรำสำรหนี้หรือลูกหนี้ตำมสิทธิเรียกร้องผิดนัดช ำระหนี้ หรือตรำสำรท่ีลงทุนประสบปัญหำขำด

สภำพคล่องหรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยได้ด้วยรำคำที่สมเหตุสมผล (side pocket)  
บริษทัจดัการกองทุนรวมจะปฏิบติัตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพ่ือผู ้
ลงทุนประเภทสถาบนั 

 
▪ กำรไม่ขำยหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค ำส่ังซ้ือหรือค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุน (suspension of 

dealings) 
บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดรั้บการผอ่นผนัเวลาดงักล่าวจากส านกังาน 
โดยบริษทัจดัการกองทนุรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นตอ้งระงบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนโดย
ไดรั้บความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเน่ืองจาก เหตจุ าเป็นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี  
1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนรวม ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
2. ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวมไดอ้ยา่งเป็นธรรม และเหมาะสม  
3. มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม  
 
อน่ึง การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังท่ีรับไวแ้ล้วหรือจะหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมปฏิบติัตาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนท่ีมิใช่
รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  
 
ทั้งน้ี การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังท่ีรับไวแ้ล้วหรือจะหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ดว้ยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทน. 11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์การ
จดัการกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุน
ส่วนบุคคล  

 
Q :  กองทุนรวมนีก้ ำหนดวิธีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงไร 
A :   ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการ  สามารถ

ขอรับหนงัสือช้ีชวน คู่มือผูล้งทุน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดท่ีบริษทัจดัการก าหนด (ถา้มี) ไดท่ี้ 
ท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ในวนัและเวลาท าการซ้ือขายหน่วย
ลงทุน หรือช่องทางอ่ืนท่ีบริษทัจดัการอาจแจง้เพ่ิมเติมในอนาคต และสามารถส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้โดยกรอก



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 22 กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า  

รายละเอียดในค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดท่ี บริษทัจดัการก าหนด พร้อมเอกสารประกอบการ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการก าหนด(ถา้มี) โดยน าส่งเอกสารดงักล่าวไดท่ี้บริษทัจดัการหรือ สถานท่ีติดต่อทุก
แห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

  
Q :  กองทุนรวมนีก้ ำหนดวิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกัดกำรโอนไว้อย่ำงไร 
A :   กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และขอ้จ ากดัการโอนไวด้งัน้ี 
 วิธีการโอนหน่วยลงทุน 
        ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนได้ ทั้ งน้ี ต้องไม่ขดัต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์โดยสรุปวิธีการโอนหน่วยลงทุน ดงัน้ี 
1.  ผูโ้อนและผูรั้บโอนจะตอ้งมาย่ืนค าขอโอนหน่วยลงทุนท่ีส านกังานนายทะเบียนหน่วยลงทุน (บลจ.ธนชาต) พร้อม

เอกสารหลกัฐานตามท่ีนายทะเบียนก าหนด 
2.  ผูโ้อนหน่วยลงทุนจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอตัราท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนก าหนด  
3.  ทั้งน้ี สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มูลการโอนหน่วยลงทุน

ของผูโ้อนและผูรั้บโอนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่ง
หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทางไปรษณียแ์ก่ผูโ้อนและผูรั้บโอนภายใน 15 วนันบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนไดรั้บค าขอโอนหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารครบถว้นตามท่ีก าหนด 

  
ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน 
1.    บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ด าเนินการตามค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของผูส่ั้งซ้ือ หรือส่ังสับเปล่ียน

ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท าให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใตก้ารจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความ
เส่ียงดา้นภาษี หรือความเส่ียงอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือ
กฎหมายอ่ืนทั้งในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั  

 
2.    บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการส่ังซ้ือ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรง  

หรือทางออ้มกบั  
1)   พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมี้ถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือท่ี

ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท่ี้มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถื้อ Green Card ท่ีออก
ประเทศสหรัฐอเมริกา  

2)   นิติบุคคล รวมถึงบริษทั หรือห้างหุ้นส่วน เป็นตน้ ซ่ึงจดัตั้งขึ้นภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา
ของนิติบุคคลดงักล่าว  

3)   หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  
4)   ผูล้งทุนซ่ึงติดต่อหรือรับขอ้มูล หรือส่งค าส่ังเก่ียวกบัหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วย

ลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งน้ี รวมถึงผูล้งทุนท่ีใชต้วัแทนหรือผูจ้ดัการท่ีตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ในการด าเนินการดงักล่าว  

5)   กองทรัพยสิ์นของบุคคลและนิติบุคคลดงักล่าวตามขอ้ 1-4   
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3.    บริษทัจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หากการ
โอนหน่วยลงทุนดงักล่าว อาจท าให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใตก้ารจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงดา้นภาษี 
หรือความเส่ียงอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและ
ต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

 
 
Q :  ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำขำยและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ได้

จำกช่องทำงใด 
A :   ผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได ้ 

1. ประกาศในหนงัสือพิมพข์่าวหุ้น  
2. Website : https://www.eastspring.co.th  
3. บริษทัจดัการท่ี โทร. 02-838-1800 

 (ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงหนงัสือพิมพท่ี์ใชใ้นการประกาศขอ้มูลดงักล่าวของกองทุนตามท่ีบริษทั
จดัการเห็นเหมาะสม โดยบริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ประกาศล่วงหนา้) 

 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

Q :  กองทุนรวมนีม้ีกำรออกและส่งมอบหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร 
A :   กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิให้แก่ผูส่ั้งซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงสิทธิใน

หน่วยลงทุน โดยผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนมีหนา้ท่ีมารับสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนดว้ยตนเอง เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาต
จากบริษทัจดัการหรือนายทะเบียนให้ด าเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้  

 บริษทัจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน อาจมอบหมายให้ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีบริษทัจดัการแต่งตั้งเป็น
ผูด้  าเนินการดังกล่าวตามวรรคหน่ึง  หรือให้ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนเป็นผูด้  าเนินการดังกล่าวในนามบริษทั
จดัการหรือนายทะเบียน   

  
Q :  ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ำจถูกจ ำกัดสิทธิในเร่ืองใด ภำยใต้เง่ือนไขอย่ำงไร   
A :   ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจ ากดัสิทธิในเร่ือง 
 ขอ้จ ากดัในการจดัสรร 
• กองทุนรวมน้ีอาจไม่ไดรั้บการจดทะเบียนหากมีการจดัสรรหน่วยลงทุนให้กลุ่มบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกิน 1 ใน 

3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด เวน้แต่เข้าข้อยกเวน้ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 

 ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน 
• บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเข้าข้อยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่าด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ท่ีของบริษทัจดัการ 
ขอ้จ ากดัสิทธิออกเสียง 

• การถือหน่วยลงทุนเกินหน่ึงในสาม: ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นใน
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ส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แลว้ทั้งหมด และจะด าเนินการแกไ้ขสัดส่วนการถือหน่วย
ลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นให้มีจ านวนไม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกองทุน ภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัท่ีปรากฏกรณีดงักล่าว หรือจะด าเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทนัที เวน้แต่เขา้
ขอ้ยกเวน้ตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
ขอ้จ ากดัการรับเงินปันผล 

• กองทุนจะไม่จ่ายเงินปันผล (ถา้มี) ในส่วนท่ีเกิน 1 ใน 3 และยกเงินปันผลส่วนดงักล่าวให้เป็นรายไดข้องแผ่นดิน กรณีการ
เกินโดยเกิดจากการลงทุนเพ่ิม ทั้งน้ีโดยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ว่าดว้ยเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ท่ีของบริษทัจดัการ 
 

Q :  ในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหุ้นของบริษัทใด จะมีช่องทำงและวิธีกำรท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบแนว
ทำงกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดกำรกองทุนรวมเพิม่เติมหรือไม่ อย่ำงไร 

A :   ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงไดท่ี้ท าการของบริษทัจดัการ
หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษทัจดัการ https://www.eastspring.co.th และผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัจดัการ 

 
Q :  กองทุนรวมนี้มีช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบำยกำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร 

ตลอดจนวิธีเข้ำสู่กระบวนกำรดังกล่ำวหรือไม่อย่ำงไร 
A :   กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผูล้งทุน โดย 

• บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท ์0-2126-8399 หรือ 
• ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท ์0-2263-6000 หรือ 
• ผูดู้แลผลประโยชน์ : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2296-4763-90    

  
การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

 บริษทัจดัการตกลงให้มีการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีท่ีบริษทัจดัการปฏิบติัไม่เป็นไปตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมน้ี และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล .ต . ท่ี เก่ี ยวข้อง อัน มี ผลให้ เกิ ดความ เสี ยหายแก่ผู ้ ถื อห น่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมแล้ว  
ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถน าขอ้พิพาทเขา้สู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของส านักงาน 
ก.ล.ต. ได ้

 

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกบักำรด ำเนนิงำนของกองทุนรวม 

Q :  ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ซ่ึงอย่ำงน้อยต้องมีรำยช่ือกรรมกำรและผู้บริหำร จ ำนวนกองทุนรวมทั้งหมด
ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัท และมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

A :   ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัจดัการกองทนุรวม 
 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนทหารไทย จ ากดั และ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั มีการควบรวมสอง

บริษทัเขา้ดว้ยกนั โดยด าเนินการภายใตช่ื้อ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั              
 ซ่ึงมีผลตั้งแต่วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565  ทุนจดทะเบียน : 200,000,000 บาท (สองร้อยลา้นบาทถว้น) 

 

http://www.thanachartfund.com/


 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 25 กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า  

ท่ีตั้ง  ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่  เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรือศูนยท่ี์ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725 
 Email  : contactus.th@eastpring.com 
 www.eastspring.co.th 
 
รำยช่ือคณะกรรมกำรบริษัทจัดกำร ดังนี ้ 
1. คุณโรบิน ลอยด ์สเปนเซอร์      ประธานกรรมการ 
2. คุณอดิศร เสริมชยัวงศ ์           กรรมการ 
3.  คุณเวนด้ี ลิม ฮวี ชิง                กรรมการ 
4.  คุณอนุวติัร์ เหลืองทวีกุล          กรรมการ 
5.  คณุศรัณย ์ภู่พฒัน์                   กรรมการ 
 
รำยช่ือผู้บริหำร ดังนี ้
1.  คณุอดิศร      เสริมชยัวงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
2.  คุณพงษพ์นัธ์ุ สุขยางค ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ – ฝ่ายบริหารความเส่ียง 
3.  คุณเบญจรงค ์ เตชะมวลไววิทย ์รองกรรมการผูจ้ดัการ – ฝ่ายพฒันาและวางแผนกลยทุธ ์
4.  คุณ Phanindra Prabhala รองกรรมการผูจ้ดัการ - ฝ่ายปฏิบติัการ 
5.  คุณนฎา อิบรานนัท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ - ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
6.  คุณปนดัดา ตณัฑช์าญชีวิน รองกรรมการผูจ้ดัการ - ฝ่ายช่องทางการจดัจ าหน่ายและธนบดีธนกิจ 
7.  คุณย่ิงยง เจียรวุฑฒิ รองกรรมการผูจ้ดัการ - ฝ่ายจดัการลงทุน 
 
 
 
รำยช่ือคณะกรรมกำรกำรลงทุน ดังนี ้
1.  คุณย่ิงยง         เจียรวุฑฒิ           รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายจดัการกองทุน  
2.  คุณธีระศนัส์   ทุติยะโพธิ ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ตราสารหน้ีและบริหารเงิน 
3.  คุณวิศิษฐ์       ช่ืนรัตนกุล            ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ตราสารหน้ีและบริหารเงิน 
4.   คุณพชัราภา   มหทัธนกุล           ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ตราสารทุน  
5.   คุณสมิทธ์       ศกัด์ิก าจร               ผูจ้ดัการกองทุน ตราสารทุน                      
6.   คุณดาราวรรณ  ประกายทิพย ์       ผูจ้ดัการกองทุน อสังหาริมทรัพย ์
7.   คุณธีรนุช        ธรรมภิมุขวฒันา   ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส กองทุนรวมเพื่อลงทุนต่างประเทศ                                                                                                   
8.   คุณพรศจี        วรสุทธิพิศิษฏ ์         ผูจ้ดัการกองทุน กองทนุรวมเพื่อลงทุนต่างประเทศ 
9.   คุณพงษพ์นัธ์ุ   สุขยางค ์                  รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายบริหารความเส่ียง  
 
 
 



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 26 กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า  

รำยช่ือผู้จัดกำรกองทุน ประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และ หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล ประวติัการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการบริหารจดัการกองทุนรวม 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

นายธีระศนัส์ ทุติยะโพธิ 
 

- 2539 ปริญญาโท การเงิน
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ (นิดา้) 

- 2536 ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- 2552 - 2565 บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ทหารไทย จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- 2551 – 2552 บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน เอม็ เอฟ ซี จ ากดั 
(มหาชน) ผูจ้ดัการกองทนุอาวุโส 
ฝ่ายจดัการลงทนุ 

- 2549 – 2551 บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ซิมิโก ้
จ ากดั ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่าย
จดัการลงทนุ 

- 2547 – 2549 บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อเบอร์
ดีน จ ากดั ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัการ
ลงทุน, ฝ่ายจดัการกองทุน 

- 2544 – 2547 บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน อยธุยา จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการ
กองทุน 

ดูภาพรวมของกองทุนท่ีบริษทั
จดัการ ติดตามภาวะตลาดเงิน 
ตลาดตราสารหน้ี และ
หลกัทรัพยต์่างประเทศ เพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ติดตาม
หลกัทรัพยท่ี์ลงทุน และ
บริหารการลงทนุ ตามกรอบ
การลงทุนท่ีก าหนด 

นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ ์ - 2550 ปริญญาโท การเงิน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

- 2547 ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- 2552 - 2565 บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ทหารไทย จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุน  

- 2550 - 2552 บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ยโูอบี จากดั 
เจา้หนา้ท่ีบริหารความเส่ียง 
 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และตราสารทุน 
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการ
ตดัสินใจลงทุน และกาหนดกล
ยุทธ์การลงทุน ตามกรอบการ
ลงทุนท่ีกาหนด 
 
 
 
 



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 27 กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า  

ช่ือ-สกุล ประวติัการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการบริหารจดัการกองทุนรวม 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

น.ส.ดาราวรรณ ประกายทิพย ์
 
  
  
  
 

- 2552 ปริญญาโท Financial 
Management Rotterdam 
School of Management, 
Erasmus University 

- 2548 ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์ (ภาค
ภาษาองักฤษ)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- 2562 - 2565 บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ทหารไทย จ ากดั
ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการ
ลงทุน 

- 2558 - 2562 บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
หวัหนา้ฝ่ายการลงทนุทางเลือก 

- 2557 - 2558 บริษทัหลกัทรัพย์
ไทยพาณิชย ์จ ากดั ผูช่้วย
ผูอ้  านวยการ ฝ่ายบริหารจดัการ
กองทุนส่วนบคุคล 

- 2553 - 2555 ธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน)นกัวิเคราะห์การ
ลงทุน ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ 

- 2550-2551 บริษทั ไพน์ พาร์ท
เนอร์ จ ากดั นกัวิเคราะห์อาวุโส 

- 2548 – 2550 บริษทัตน้สน 
แคปปิตอล จ ากดั นกัวิเคราะห์
หลกัทรัพย ์

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และ
อสังหาริมทรัพย ์เพื่อใชเ้ป็น
ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ
ลงทุน และก าหนดกลยทุธ์การ
ลงทุน ตามกรอบการลงทนุท่ี
ก าหนด 

นายสมิทธ์ ศกัด์ิก าจร - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหา
นคร  

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ             

- ปริญญาตรี วิทยาการจดัการ
สาขาบญัชี 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมา
ธิราช 

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- 2564 - 2565 บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ทหารไทย จ ากดั
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส  

- 2559 - 2564  บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์
เฮา้ส์ จ ากดั ผูจ้ดัการกองทุน
อาวุโส ฝ่ายจดัการกองทุน    

- 2553 - 2559  บริษทัหลกัทรัพย์

ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาด
ทุน และตลาดอสังหาริมทรัพย ์
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการ
ตดัสินใจลงทุน และก าหนดกล
ยุทธ์การลงทุน ตามกรอบการ
ลงทุนท่ีก าหนด 



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 28 กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า  

ช่ือ-สกุล ประวติัการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการบริหารจดัการกองทุนรวม 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

จดัการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่าย
จดัการลงทนุ  

- 2552 - 2553  ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) เจา้หนา้ท่ีช านาญ
การส่วนซ้ือขายหลกัทรัพย ์สาย
งานจดัการกองทนุส่วนบคุคล   

- 2548 - 2552  บมจ.ไทยประกนั
ชีวิต ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการ
กองทุนส่วนบคุคล  

- 2544 - 2548  บมจ.หลกัทรัพย์
จดัการกองทุน กรุงไทยเจา้หนา้ท่ี
ฝ่ายซ้ือขายหลกัทรัพย ์

- 2538 - 2542  บมจ.เงินทุน
หลกัทรัพย ์ไอทีเอฟ เจา้หนา้
วิเคราะห์สินเช่ืออาวุโส 

นายวิศิษฐ์ ช่ืนรัตนกุล - 2536  ปริญญาโท การเงิน
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์  

- 2532  ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ    

- มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- 2560 - 2565  บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

- 2545 - 2560 บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส  

- 2542 – 2545  บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ธนชาต  จ ากดั
ผูจ้ดัการกองทุน 

ดูภาพรวมของกองทุนท่ี 
บริษทัจดัการ ติดตามภาวะ
เศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน 
ตลาดตราสารหน้ี และ
หลกัทรัพยต์่างประเทศ เพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ติดตาม
หลกัทรัพยท่ี์ลงทุน และ
บริหารการลงทนุ ตามกรอบ
การลงทุนท่ีก าหนด 

น.ส.พชัราภา มหทัธนกุล - 2537   ปริญญาโท MBA, 
Seattle University  

- 2535   ปริญญาตรี บญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- 2564 - 2565  บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนธนชาต จ ากดั 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ
ตลาด และตราสารทุน เพื่อน า
ขอ้มูลมาวิเคราะห์
ประกอบการตดัสินใจลงทุน
และก าหนดกลยทุธ์การลงทุน 
ภายใตก้รอบการลงทุนท่ี



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 29 กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า  

ช่ือ-สกุล ประวติัการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการบริหารจดัการกองทุนรวม 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
- 2556 - 2564  บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนยโูอบี (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการ, สายการลงทุน 

- 2550 - 2556  บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนไอเอน็จี (ประเทศ
ไทย) จ ากดั SVP, ฝ่ายจดัการ
กองทุน 

- 2546 - 2550  บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนธนชาต จ ากดั
ผูจ้ดัการกองทุน, ฝ่ายจดัการ
กองทุน 

ก าหนด 

ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวฒันา - ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎี
บณัฑิต นวตักรรมการ
จดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนสุนนัทา 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
(การเงิน) New York 
University, U.S.A. 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
(การเงินการธนาคาร) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ประกาศนียบตัรอภิธรรม
บณัฑิต (ป.อบ) อภิธรรม
โชติกะวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลยั 

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- 2562 - 2565  บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนธนชาต ผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายกองทุน
ต่างประเทศ 

- 2546 - 2562 กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ (กบข.)   

- 2559 - 2562 ผูอ้  านวยการ 
หวัหนา้ฝ่ายบริหารความเส่ียง 

- 2548 - 2559 ผูอ้  านวยการ 
หวัหนา้ฝ่ายบริหารตราสารหน้ี 

- 2546-2548 ฝ่ายตราสารหน้ีและ
ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ                                                                                                                                                                                               

- 2544-2546 ผูจ้ดัการกองทุน 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ 
ยโูอบี         

- 2542- 2544 Treasury 
Department , Standard Chartered 
Bank 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และตราสารทุน 
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการ
ตดัสินใจลงทุน และก าหนดกล
ยุทธ์การลงทุน ตามกรอบการ
ลงทุนท่ีกาหนด 



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 30 กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า  

ช่ือ-สกุล ประวติัการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการบริหารจดัการกองทุนรวม 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

- 2539 - 2542 เจา้หนา้ท่ีการลงทุน 
ฝ่ายบริหารเงินส ารอง ธนาคาร
แห่งประเทศไทย 

นางสาววิภาสิริ  เกษมศุข 
 

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ 
(การเงิน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- CFA level I 

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส   บลจ.ธน
ชาต 

- รักษาการผูจ้ดัการกองทนุส่วน
บุคคลอาวุโส 2  บลจ.ธนชาต 

- ผูจ้ดัการกองทุนธนาคารกรุงเทพ
จ ากดั(มหาชน) 

- ผูจ้ดัการกองทุนบลจ.ธนชาต 
- เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์การลงทนุ
อาวุโส บลจ.ธนชาต 

ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส  
ฝ่ายตราสารหน้ี 

นางรัชนิภา พรรคพานิช 
 

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ 
St. Louis University, USA  

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส    
บลจ.ธนชาต 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 1   
บลจ.ธนชาต 

- เจา้หนา้ท่ีบริหารส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

- หวัหนา้ส่วนศูนยซ้ื์อขายตราสาร
หน้ีไทย 

- ผูจ้ดัการกองทุนบลจ.ธนชาต 
- ผูช่้วยผูช้  านาญการธนาคาร
กรุงเทพจ ากดั(มหาชน) 

ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่าย
ตราสารหน้ี 

นายศตนนท ์ทนั - ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ 
Inter Business Management 
(Eng)) University of Surrey 

- CISA I 

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุน 

ผูจ้ดัการกองทุน   
ฝ่ายตราสารทุน                                                 



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 31 กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า  

ช่ือ-สกุล ประวติัการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการบริหารจดัการกองทุนรวม 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

- ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ธนชาต
Equity Trader  (Equity & TFEX) 
KTB 

- Institutional Sale Phillip 
securities 

- Institutional Sale Trinity 
securities 

- Relationship Manager 
(Corporate Banking) UOB 

- Relationship Manager Standard 
Charter (Thailand) 

นายวสวตัต์ิ จิรวิชญ - ปริญญาโท Msc. Finance, 
Thammasat University 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
(การเงินการธนาคาร) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- CFA Level 1 
- CISA Level 1 

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- 2564 -2565 ผูจ้ดัการกองทนุ 
บลจ.ธนชาต 

- 2561 EQUITY FUND 
MANAGER, SCBAM 

- 2558 EQUITY ANALYST, 
SCBAM 

- 2554 VALUATION & 
BUSINESS MODELING 
CONSULTANT, 
ERNST&YOUNG 
CORPORATE SERVICES 
LIMITED 

ผูจ้ดัการกองทุน   
ฝ่ายตราสารทุน                                                 

นางสุวลัลี ศิริสมบติัยืนยง - 2549 ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ (การเงิน) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- 2543 ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ (การเงินการ
ธนาคาร) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 

- กรกฎาคม 2565   
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ 
อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุน  

- 2563-2565 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ 
ทหารไทย จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุน  

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ
ตลาดการเงิน และตลาดตรา
สารห น้ี  เพ่ื อ ใช้ เป็ น ข้อมู ล
ประกอบการตัดสินใจลงทุน 
แล ะด า เนิ น ก ารล งทุ น ให้
เป็นไปตามกลยุทธ์และตาม
กรอบการลงทุนท่ีก าหนด 



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 32 กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า  

ช่ือ-สกุล ประวติัการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการบริหารจดัการกองทุนรวม 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

- 2549-2563 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ 
ทหารไทย จ ากดั 
ฝ่ายบริหารความเส่ียง 

นายวีรชยั จนัเป็ง - 2550 ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- 2543 ปริญญาโท 
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- 2541 ปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- CFA 

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- 2564-2565 บลจ. ยโูอบี (ประเทศ
ไทย) จ ากดั  
ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายจดัการ
ลงทุนตราสารทุน 

- 2559-2564 บลจ. เดนาลี เพรสทีจ 
จ ากดั 
หวัหนา้ฝ่ายลงทุนตราสารทุน 

- 2554-2559 บลจ. กสิกรไทย 
จ ากดั 
ผูอ้  านวยการ ฝ่ายจดัการการ
ลงทุนตราสารทุน 

- 2552-2554 บล. ภทัร จ ากดั 
- รองผูอ้  านวยการ ฝ่ายคา้
หลกัทรัพย ์

- 2546-2552 บล. เคจีไอ จ ากดั 
รองผูอ้  านวยการ ฝ่ายคา้
หลกัทรัพย ์

ผูจ้ดัการกองทุน   
ฝ่ายตราสารทุน                                                 

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

- ปริญญาตรี B.A. Finance 
(Honor, International 
Program) Thammasat 

- กรกฎาคม 2565 บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อสีท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุน 

- 2559-2565 Senior Fund 
Manager บลจ. ทิสโก ้จ ากดั 

- 2559  Fund Manager บลจ. 
วรรณ จ ากดั 

- 2556-2559  Fund Manager  
บล. ไอวี โกลบอล จ ากดั 

ผูจ้ดัการกองทุน   
ฝ่ายตราสารทุน                                                 



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 33 กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า  

ช่ือ-สกุล ประวติัการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการบริหารจดัการกองทุนรวม 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

University 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ มหาวิทยาลยัสุทยัธรร
มาธิราช 

- CFA Level II 

(มหาชน) 
- 2556  Fund Manager  
บล. เมอร์ชนั พาร์ทเนอร์ จ ากดั 

- 2555-2556 Fund Manager  
บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

- 2552-2555 Assistant Fund 
Manager บลจ. ไทยพาณิชย ์
จ ากดั 

 
Q :  รำยช่ือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน นำยทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมท้ังต้องจัดให้มี

ข้อควำมว่ำ รำยช่ือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
A :  ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ล าดบั บริษทั เบอร์โทรศพัท ์

1 ธนาคารทหารไทย ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 0-2217-8000 
2 บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 0-2217-8852 
3 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0-2658-8951 
4 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0-2635-1700 ตอ่ 771 ถึง 778 
5 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  0-2680-1383 
6 บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ ากดั  (มหาชน) 0-2305-9442 
7 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส - ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 0-2670-8649 
8 บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโกจ้ ากดั 0-2695-5847 
9 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 0-2658-5800 ต่อ 808 
10 บริษทัหลกัทรัพย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 0-2638-5626 
11 ธนาคารออมสินส านกังานใหญ ่ 0-2299-8170 
12 บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0-2650-9842 ต่อ 8231 
13 บริษทัหลกัทรัพยฟิ์นนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 0-2658-9233 
14 บริษทัฮัง่เซ่งเฮง โกลด ์ฟิวเจอร์ จ ากดั 0-2763-7525 
15 บริษทัหลกัทรัพยเ์อเชีย เวลท ์จ ากดั 0-2680-5061 
16 บริษทัหลกัทรัพยน์ายหนา้ซ้ือขายหน่วยลงทนุ เวิลธ์ เมจิก จ ากดั 0-2861-5508, 0-2861-4920ต่อ 622 
17 ธนาคารกสิกรไทย 0-2273-2189 
18 บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั 0-2648-1718 

19 บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 0-2009-8889 

หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ี บลจ. ธนชาต แต่งตั้ง 



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 34 กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า  

รำยช่ือนำยทะเบียนหน่วยลงทุน 
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
โทรศพัท ์02-838-1800 
 
รำยช่ือผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์: 0-2296-4763-90   
นอกจากหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมีหนา้ท่ีตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน
ดว้ย 
 

ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิม่เติมเกี่ยวกบักองทุนรวมนี ้

ผูล้งทุนสามารถขอรับหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการไดท่ี้  
• บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
• ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัจดัการ  
• เวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ https://www.eastspring.co.th 
ทั้งน้ี บริษทัอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงช่องทางการทราบขอ้มูลเพ่ิมเติมในภายหลงัได ้
 

ควำมเส่ียงในกำรลงทุนของกองทุนรวม และแนวทำงกำรบริหำรเพ่ือลดควำมเส่ียง 

1. ควำมเส่ียงจำกตลำด (market risk)  ไดแ้ก่ ความเส่ียงท่ีเกิดจากราคา หรือผลตอบแทนปรับตวัขึ้นลง เน่ืองจากความผนัผวน
ของค่าเงิน อตัราดอกเบ้ีย การเมือง เป็นต้น โดยตามหลกัการทั่วไปความเส่ียงของตลาดอาจลดลงได้หากมีการกระจายการ
ลงทุนในหลกัทรัพยห์ลายตวัท่ีไม่ไดมี้การเคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกนั  

2. ควำมเส่ียงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)  ไดแ้ก่ โอกาสท่ีราคาของตราสารท่ีกองทุนลงทุนจะ
เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของระดบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด โดยทั่วไปราคาของตราสารหน้ีจะ
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงขา้มกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย และตามปกติตราสารหน้ีท่ีมีอายุคงเหลือย่ิงยาวนาน
เท่าไร การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียก็จะย่ิงมีผลกระทบต่อราคาตราสารมากขึ้น ทั้งน้ี บริษทัจดัการมีแนวทางในการ
บริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย  โดยการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีมีผลกระทบ เช่น แนวโนม้เศรษฐกิจ นโยบาย
รัฐบาล นโยบายการเงินการคลงั สภาพคล่องในระบบเป็นตน้ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย 
และใช้ประกอบการการตัดสินใจลงทุนในตราสาร โดยพิจารณาให้สอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของกองทุนและ
แนวโน้มอตัราดอกเบ้ียท่ีคาดการณ์ไว ้ ทั้งน้ี ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) เป็นส่วน
หน่ึงของความเส่ียงจากความผนัผวน ของราคาตราสาร (Market Risk) ซ่ึงโดยหลกัการคือ โอกาสท่ีราคาหรือผลตอบแทน
ของตราสารปรับตวัขึ้นลง เน่ืองจากความผนัผวนของปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ค่าเงิน 
ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน และอตัราดอกเบ้ีย เป็นต้น  ทั้งน้ี กองทุนจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่างๆ โดย
พิจารณาจากปัจจยัพ้ืนฐาน ศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบ
ต่อการลงทุนของตราสารดงักล่าว รวมทั้งการก าหนดสัดส่วนการลงทุนท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุน
ของกองทุน 

http://www.thanachartfundeastspring.com/
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3. ควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) และควำมเส่ียงจำกกำรท่ีผู้ออกตรำสำรหนี้ไม่สำมำรถ
ช ำระดอกเบีย้ และ/หรือ คืนเงินต้นได้ (Default Risk/Credit Risk) ไดแ้ก่ โอกาสท่ีราคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจ
เปล่ียนแปลงขึ้นลงจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรมของผูอ้อกตราสาร ผลการด าเนินงานของผูอ้อก
ตราสาร เป็นตน้  และโอกาสท่ีผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีไม่สามารถจ่ายช าระหน้ีไดเ้ตม็ตามจ านวนเงินหรือตามเวลาท่ีก าหนด
ไว ้โดยกองทุนจะพิจารณาปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นแนวทางในการบริหารความเส่ียง เช่น การวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน
ของตราสาร ความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและเงินตน้ของผูอ้อกตราสาร และ/หรือ การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของ
ตราสารหน้ี หรือผูอ้อกตราสารหน้ี เป็นตน้ 

4. ควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk)  ไดแ้ก่ โอกาสท่ีกองทุนไม่สามารถซ้ือหรือขายตราสาร 
ท่ีถือครองอยู่ในราคา จ านวน และระยะเวลา ท่ีตอ้งการได ้ ทั้งน้ีกองทุนจะพิจารณาลงทุนโดยค านึงถึงสภาพคล่องในการ
เปล่ียนมือของ  ตราสารประเภทต่างๆ ก่อนการตดัสินใจลงทุน และติดตามการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยส าคญั เพื่อก าหนด
สัดส่วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกบัผลตอบแทน   และความเส่ียงท่ีก าหนดไว ้และสอดคลอ้งกบันโยบายการ
ลงทุนของกองทุน  

5. ควำมเส่ียงของกำรกระจุกตัวของกำรลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง  กองทุนอาจมีการลงทุนในหลกัทรัพยจ์ านวนนอ้ยกว่า 
และมีการกระจายการลงทุนต ่ากว่ากองทุนตราสารทุนทัว่ไป และดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ กองทุนจึงอาจมีความผนัผวนสูง
กว่าปกติ อยา่งไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัใดบริษทัหน่ึงเกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
ของกองทุน และการลงทุนของกองทุนจะเป็นไปตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

6. ควำมเส่ียงจำกกำรไถ่ถอนจ ำนวนมำกของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน (large redemption risk)  
หากเกิดกรณีผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนขายคืนหน่วยลงทุนจ านวนมากพร้อมกนัหรือในเวลาใกลเ้คียงกนั อาจท าให้
กองทุนจ าเป็นตอ้งขายหลกัทรัพยท่ี์กองทุนลงทุนดว้ยระดบัราคาท่ีท าให้ขาดทุน เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอท่ีจะจ่ายคืน
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

กำรเปรียบเทียบอัตรำส่วนกำรลงทุน 

ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญำ (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2 หน่วย CIS ตามท่ีระบุใน ส่วนท่ี 2 ขอ้ 1.1 หรือ 2.1 ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผูรั้บฝากหรือผูอ้อกตราสารมีลกัษณะ

อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
3.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้ งน้ี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็น

ประกนั 

ไม่เกิน 20%   

4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
4.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

แฝง หรือ ศุกูก ท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคาร
พาณิชย ์ต่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์น

ไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสูง
กว่า 
(1) 10%  หรือ 
(2) น ้ าหนักของตราสารท่ีลงทุนใน 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
ประเทศไทย 

4.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
4.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษทัจดทะเบียน 
4.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยมีรายละเอียดตาม

แบบ filing 
4.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีน้อยกว่าหรือเท่ากบั 

397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 
4.2.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 
4.2.3.1 ธน าค ารพ า ณิ ช ย์  บ ริ ษั ท เ งิ น ทุ น  ห รื อ บ ริ ษั ท

เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน 

4.2.3.2  ธนาคารออมสิน 
4.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
4.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
4.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย 
4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
4.2.3.9  บริษทัหลกัทรัพย ์

4.3 เสนอขายในประเทศไทย  
4.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
4.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีมากกว่า 397 วนั นบัแต่วนัท่ี

ลงทุน ตอ้งขึ้นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

benchmark + 5% 

5 ทรัพยสิ์นดงัน้ี  
5.1   ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลกัทรัพยส์ าหรับ 

ผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยต์่างประเทศ (แต่
ไม่รวมถึงตราสารทุนท่ีผูอ้อกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ี
อาจท าให้มีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายใน SET หรือในตลาด
ซ้ือขายหลกัทรัพยต์่างประเทศ) 

5.2   ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทย ซ่ึงหุ้นของ
บริษทัดงักล่าวซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลกัทรัพยส์ าหรับผูล้งทุนทัว่ไป
ของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลักทรัพยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
บริษทัที่อยูร่ะหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจท าให้มีการเพิกถอนหุ้นออก
จากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยต์่างประเทศ) 

5.3 หุ้นท่ีอยูใ่นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซ้ือขายตาม 5.1 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แตอ่ตัรา
ใดจะสูงกว่า 

(1) (1) 10% หรือ 

(2) (2) น ้าหนกัของทรัพยสิ์นท่ีลงทุนใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
5.4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.4.1  เป็นตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) หรือศุกูก ท่ีผูอ้อกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผูอ้อก
จดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคาร
พาณิชยต์่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศ) หรือเป็นตราสาร Basel III 

5.4.2 มี credit rating (การลงทุนในต่างประเทศหรือผูมี้ภาระผูกพนัมี
ภูมิล าเนาอยู่ในต่างประเทศ โดยเลือกใช้  Credit rating แบบ 
national scale) อยูใ่นระดบั investment grade 

5.4.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
5.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบริษทัจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซ้ือ

ขายหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
5.4.3.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียด

ตามแบบ filing 
5.4.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ี < 397 นับ

แต่วนัท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 
5.4.3.2 ผูมี้ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดงัน้ี 
5.4.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 4.2.3.1 – 4.2.3.9 
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศ

ไทยเป็นสมาชิก 
5.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศท่ี มีลักษณะ

ท านองเดียวกับบุคคลตามข้อ 5.4.3.3.1 – 
5.4.3.3.2 

5.4.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ี > 397 วนันบัแต่วนัท่ี
ลงทุน ตอ้งขึ้นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

5.5 ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (Derivative Warrants) ท่ีมี issuer rating อยูใ่น
ระดบั investment grade 

5.6 ธุรกรรมดงัน้ี ท่ีคู่สัญญามี credit rating (การลงทุนในต่างประเทศหรือผูมี้
ภาระผูกพนัมีภูมิล าเนาอยู่ในต่างประเทศ โดยเลือกใช้ Credit rating แบบ 
national scale) อยูใ่นระดบั investment grade 
5.6.1 reverse repo 
5.6.2 OTC derivatives 

5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
5.7.1 จดทะเบียนซ้ือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซ้ือ
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
ขายในกระดานซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพยส์ าหรับผู ้
ลงทุ นทั่ วไปของ SET ห รือของตลาด ซ้ื อข ายหลักท รัพ ย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ
แกไ้ขเหตุท่ีอาจท าให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซ้ือ
ขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยต์่างประเทศ) 

5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนท่ีไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า 
แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนด 

5.8 หน่วย CIS ตามท่ีระบใุนภาคผนวก 3 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 1.2  หรือขอ้ 2.2 ท่ีจด
ทะเบียนซ้ือขายหรืออยูใ่นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซ้ือขายใน
กระดานซ้ือขายหลกัทรัพย ์  

 ส าหรับผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวท่ีอยูร่ะหว่างด าเนินการแกไ้ข
เหตท่ีุอาจท าให้มีการเพิกถอน 

 หน่วยดงักล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย
หลกัทรัพยต์่างประเทศ)  

6 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนท่ีมีลกัษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน อสังหาริมทรัพย ์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนด และมีลกัษณะตาม 5.7.1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

7 ทรัพยสิ์นอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
 

ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรัพยสิ์นของบริษทัทุกบริษทัท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือการ

เขา้เป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษทัดงักล่าว  
    

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดังน้ี แล้วแต่
อตัราใดจะสูงกว่า 
(1)  25% หรือ 
(2)  น ้ าหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน 
benchmark + 10% 

 
หมายเหตุ: ในกรณีเป็นทรัพยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั group limit  
1.  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 
2.  derivatives on organized exchange  
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ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใช้เงิน ท่ีนิติ

บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดงักล่าว) 
เป็น ผูอ้อก  ผูส่ั้งจ่าย หรือคู่สัญญา ดงัน้ี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 
1.2 ธนาคารพาณิชย ์
1.3 บริษทัเงินทุน 
1.4 บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5 บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
(ไม่รวมถึงทรัพยสิ์นท่ีกองทุนไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สัญญาตาม reverse 
repo หรือ securities lending  หรือ derivatives)  

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉล่ีย ในรอบปี
บญัชี เวน้แต่เป็นกองทุนรวมท่ีมีอายุ
โครงการนอ้ยกว่า 1 ปี ใหเ้ฉล่ียตาม
รอบอายกุองทุน 

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนท่ีอายุ
กองทุนคงเหลือนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 6 
เดือน ทั้งน้ี เฉพาะกองทุนรวมท่ีมีอายุ
ทั้งโครงการมากกว่าหรือเท่ากบั  1 ปี  

2 ทรัพยสิ์นดงัน้ี 
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน หรือตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง ท่ี

มีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแต่ MF ได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารไดต้ามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้ MF 
สามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้

2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซ่ึงจดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วย
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่) 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.4  total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนน้ี 
(ขอ้น้ีไม่ใช้กบัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ท่ีลงทุน

ในตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน หรือตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง 
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ท่ีมีอายไุม่เกินอายุกองทุน หรือรอบ
การลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพยสิ์น
ดงักล่าวมีอายสุอดคลอ้งกบัอายกุองทุน) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 
 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
4 securities lending ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซ่ึงได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ของส่วนท่ี 1: อัตราส่วนการลงทุนท่ี

ค านวณตามผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตรา
สารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note) ศุกูก หรือ ตราสาร Basel III ท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
5.1 มีลกัษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของขอ้ 5 ในส่วนท่ี 1 อตัราส่วนการลงทุน

ท่ีค านวณตามผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
5.2 มี  credit rating อยู่ในระดับต ่ ากว่า investment grade หรือไม่ มี  credit 

rating 

รวมกนัไม่เกิน 15% 
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หมายเหตุ: ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกับ 
product limit 

 
ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 หุ้นของบริษทัรายใดรายหน่ึง ทุกกองทุนรวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัตอ้งมีจ านวนหุ้น

ของบริษทัรวมกนัน้อยกว่า 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั
นั้น  

2 ตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสาร 
Basel III และศุกูก ของผูอ้อกรายใดราย
หน่ึง (ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครัฐไทย
หรือตราสารหน้ีภาครัฐต่างประเทศ) 
    

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ของผูอ้อก
ตราสารรายนั้น ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรับ รอบระยะเวลาบญัชี
ล่าสุด  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารมีหน้ีสิน ทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อน
ครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ.
อาจน ามูลค่าหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวมารวมกบัมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน
ตามงบการเงินล่าสุดดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มูลหน้ีสินทางการเงินนั้นจะตอ้งเป็น
ขอ้มูลท่ีมีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป  
และในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไม่มีหน้ีสินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบ
การเงิน ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด ให้ใชอ้ตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายนั้น เป็น
รายคร้ัง  เวน้แต่ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดมี้การยื่นแบบ filing ในลกัษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit 
rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนั
รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าว
เป็นรายคร้ัง เว้นแต่กรณีท่ีผู ้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filling ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ 

(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบุคคลดงัน้ี  
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บริษทัหลกัทรัพย ์
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะท านองเดียวกับ บุคคลตาม  

1. – 9.) 
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS 

ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยนั้น   
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงัน้ี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงัน้ี โดยไดรั้บ

ความเห็นชอบจากส านกังาน 
(1.1) มีขนาดเลก็ 
(1.2) จดัตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

 
4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ท่ีออกหน่วย

นั้น เวน้แต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี  โดยไดรั้บ
ความเห็นชอบจากส านกังาน 
(1) มีขนาดเลก็ 
(2) จดัตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

5  หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หน่ึง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ท่ี
ออกหน่วยนั้น เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุนท่ีมีลกัษณะครบถว้น
ดงัน้ี โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
(1) มีขนาดเลก็ 
(2) จดัตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

ทั้งน้ีในการค านวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
เร่ืองการลงทุนของกองทุน 
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ตารางแสดงค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม(1) 
 

 อัตรำตำมโครงกำร เรียกเก็บจริง 
 2563 2564 2565 

1. ค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเก็บจำกผู้ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน)(2) 
1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (front-end fee)   ไม่เกิน 1.070% ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 
1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (back-end fee)  ไม่เกิน 1.070% ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 
1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (switching fee)(3)  

อตัราเดียวกบัค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทนุ - กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทนุตน้ทาง :  
- กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง : อตัราเดียวกบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 

2. ค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตำมที่จ่ำยจริง)(2)  
2.1 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน  ไม่เกิน 53.50 บาท ต่อ 

1,000 หน่วย หรือตาม
อตัราท่ีนายทะเบียน

ก าหนด 

20 บาทต่อรายการ 

2.2  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอตัราท่ีธนาคารก าหนด 
2.3 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ไม่มี 
3.ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ เม่ือมีกำรส่ังซ้ือขำยสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
3.1 ค่าใชจ้่ายในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์เม่ือมีการส่ังซ้ือขาย

สับเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
ไม่เกิน 1.00% ของ
มูลค่าหน่วยลงทนุท่ี
ส่ังซ้ือขายสับเปล่ียน

หน่วยลงทนุ 

0.15% 0.15% 0.15% 

     4. ค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ(5))(2) 
4.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไมเ่กิน 2.140% 0.428% 0.427% 0.428% 
4.2 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.064% 0.021% 0.021% 0.021% 
4.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.134% 0.134% 0.133% 0.134% 
4.4    ค่าธรรมเนียมในการจดัตั้งโครงการ ตามท่ีจ่ายจริง 0.336% 0.054% - 
4.5    ค่าประกาศ รายงานต่างๆ ในหนงัสือพิมพ ์ ตามท่ีจ่ายจริง 0.244% - - 
4.6    ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.094% 0.077% 0.074% 
4.7    ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใชเ้คร่ืองหมายการคา้และดชันี

ตลาดหลกัทรัพย ์“SET50” 
ตามท่ีจ่ายจริง 0.064% 0.064% 0.064% 

4.8   ค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการมีบญัชีกบัธนาคาร ตามท่ีจ่ายจริง 0.027% 0.021% 0.016% 
4.9   ค่าจดัท า จดัพิมพแ์ละจดัส่งรายงานการถือหน่วยลงทุน ตามท่ีจ่ายจริง 0.026% 0.015% 0.017% 
4.5 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ(4) ไม่เกิน 1.338% 0.010% 

 
0.014% 0.004% 

5. อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยท้ังหมดต่อมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ    
5.1 อตัราส่วนค่าใชจ้่ายทั้งหมดต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ  ไม่เกิน 3.676% 1.384% 0.826% 0.758% 
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ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใชจ้่ายทั้งหมดท่ีสามารถประมาณการไดซ่ึ้งเรียกเก็บจากกองทุน ท่ีระบุไวใ้นโครงการและหนงัสือ
ช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 3.676 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน (มูลค่าท่ีเกิด
จากมูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัดว้ย มูลค่าหน้ีสินทั้งหมดของกองทุน ณ วนัท่ีค านวณ ทั้งน้ีโดยยงัไม่ไดห้ักรายการต่อไปน้ี 
ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ท่ียงัไม่ไดมี้การค านวณและ/หรือยงัไม่ได้
มีการบนัทึกเป็นหน้ีสินจนถึงวนัท่ีค านวณ) 
หมายเหตุ :  
(1)  ทั้งน้ี ตามท่ีประกาศส านกังาน ก.ล.ต. และรายละเอียดโครงการกองทุนก าหนด หากจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย

ของกองทุนเพ่ิมเติมโดยมีจ านวนไม่เกินร้อยละห้าของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลาหน่ึงปี (เพ่ิมขึ้นจากอตัรา
สูงสุดท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน) โดยบริษทัจดัการจะตอ้งด าเนินการตามรายละเอียดท่ีประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดและ
ตามรายละเอียดท่ีก าหนดในโครงการ ไดแ้ก่ 

(1.1)  บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั โดย  
(ก) ประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนัอยา่งนอ้ย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนั  
(ข) ปิดประกาศในท่ีเปิดเผย ณ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของ

ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัจดัการ  
(1.2) แจง้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัเปล่ียนแปลง  
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่น ท านองเดียวกนั (ถา้มี) 
(3)  ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ ้ าซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการ

ขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยบริษทัจดัการจะเรียกเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) เท่านั้น 
(4)  ค่าใชจ้่ายอื่นท่ีนอ้ยกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
(5)  ร้อยละของมูลค่าท่ีเกิดจากมูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัดว้ย มูลค่าหน้ีสินทั้งหมดของกองทนุ ณ วนัท่ีค านวณ ทั้งน้ีโดย

ยงัไม่ไดห้ักรายการต่อไปน้ี ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ท่ียงั
ไม่ไดมี้การค านวณและ/หรือยงัไม่ไดมี้การบนัทึกเป็นหน้ีสินจนถึงวนัท่ีค  านวณ 

(6) ค่าใชจ้่ายดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ้่ายภาษีตราสารหน้ี 
 
 

  2563 2564 2565 

ค่าใชจ้่ายในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(trading cost) 0.146% 0.033% 0.059% 

 
 
 

  2563 2564 2565 

อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover ratio: PTR) 0.21 0.30 5.69 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รำยงำนกำรลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน 



46,783.79 100.00 46,783.79
46,783.79 100.00 46,783.79

4,773.78 10.20 4,773.78
1,386.90 2.96 1,386.90

1,156.80 2.47 1,156.80

900.90 1.93 900.90

617.76 1.32 617.76

441.72 0.94 441.72

269.70 0.58 269.70

2,362.35 5.05 2,362.35
2,077.40 4.44 2,077.40

284.95 0.61 284.95

2,218.50 4.74 2,218.50
1,186.80 2.54 1,186.80

1,031.70 2.21 1,031.70

4,884.72 10.44 4,884.72
2,113.65 4.52 2,113.65

784.00 1.68 784.00

543.38 1.16 543.38

386.29 0.83 386.29

332.53 0.71 332.53

3,621.41 7.74 3,621.41
2,057.00 4.40 2,057.00

838.50 1.79 838.50

420.36 0.90 420.36

305.55 0.65 305.55

12,467.64 26.65 12,467.64
4,439.05 9.49 4,439.05

1,875.65 4.01 1,875.65

1,573.64 3.36 1,573.64

1,395.88 2.98 1,395.88

873.75 1.87 873.75

788.37 1.69 788.37

465.35 0.99 465.35

420.00 0.90 420.00

355.95 0.76 355.95EGCO บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 2.10 0.76

TOP บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 8.20 0.99

BGRIM บริษทั บี. กริม เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 10.50 0.89

EA บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จาํกดั (มหาชน) 15.00 1.85

GPSC บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จาํกดั 
(มหาชน)

11.51 1.67

GULF บริษทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน)

48.05 3.34

OR บริษทั ปตท. นํ้ ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั 
(มหาชน)

47.32 2.96

PTT บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 115.30 9.45

PTTEP บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั 
(มหาชน)

16.10 3.98

DTAC บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั 
(มหาชน)

9.70 0.65

พลังงานและสาธารณูปโภค 26.48

INTUCH บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 13.00 1.78

TRUE บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 135.60 0.89

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 7.69
ADVANC บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั 

(มหาชน)
12.10 4.37

GLOBAL บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 17.64 0.82

COM7 บริษทั คอมเซเว่น จาํกดั (มหาชน) 4.70 0.71

CRC บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
(มหาชน)

24.50 1.66

BJC บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) 16.10 1.15

พาณชิย์ 10.37
CPALL บริษทั ซี.พี. ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 36.60 4.49

PTTGC บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 18.40 2.52

IVL บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกดั (มหาชน) 22.80 2.19

TOA บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน)

8.20 0.60

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 4.71

วสัดุก่อสร้าง 5.01
SCC บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 4.70 4.41

TTB ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 390.90 0.94

TISCO บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 3.10 0.57

BBL ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 7.80 1.91

KTB ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 57.20 1.31

SCB ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 13.80 2.94

KBANK ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 9.60 2.46

หุ้นสามัญ 99.31
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 99.31
ธนาคาร 10.13

มูลค่าตาม
ราคาตลาดรวม
ดอกเบีย้ค้างรับ

ร้อยละ
ของมูลค่า 
ทรัพย์สิน

TRIS FITCH S&P Moody's

กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน

ณ วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2564

ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา
ดอกเบีย้ 

(% )

อันดับความน่าเช่ือถือ วนัครบ
กําหนด

จํานวนหน่วย 
(พันหน่วย)/

มูลค่าตาม
ราคาตลาดไม่

รวม

ร้อยละของ
เงินลงทุน



มูลค่าตาม
ราคาตลาดรวม
ดอกเบีย้ค้างรับ

ร้อยละ
ของมูลค่า 
ทรัพย์สิน

TRIS FITCH S&P Moody's

กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน

ณ วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2564

ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา
ดอกเบีย้ 

(% )

อันดับความน่าเช่ือถือ วนัครบ
กําหนด

จํานวนหน่วย 
(พันหน่วย)/

มูลค่าตาม
ราคาตลาดไม่

รวม

ร้อยละของ
เงินลงทุน

280.00 0.60 280.00

204.80 0.44 204.80
204.80 0.44 204.80

1,928.05 4.12 1,928.05
798.00 1.71 798.00

496.65 1.06 496.65

394.20 0.84 394.20

239.20 0.51 239.20

2,881.19 6.16 2,881.19
956.48 2.04 956.48

652.86 1.40 652.86

500.00 1.07 500.00

437.33 0.93 437.33

334.53 0.72 334.53

1,717.38 3.67 1,717.38
1,346.18 2.88 1,346.18

371.20 0.79 371.20

1,004.01 2.15 1,004.01
1,004.01 2.15 1,004.01

1,888.21 4.04 1,888.21
892.13 1.91 892.13

613.72 1.31 613.72

382.36 0.82 382.36

4,422.17 9.45 4,422.17
3,487.05 7.45 3,487.05

470.48 1.01 470.48

464.64 0.99 464.64

2,409.60 5.15 2,409.60
2,409.60 5.15 2,409.60

2.16 0.00 2.16
2.16 0.00 2.16
2.16 0.00 2.16
2.16 0.00 2.16

0.00 0.00 0.00

342.23
340.23

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 340.23

2.00ประเภทกระแสรายวนั 0.00

เงินฝากธนาคาร 0.72
ประเภทออมทรัพย์ 0.72

BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 339.78 0.72

MINT-W8 บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  จาํกดั 
(มหาชน)

0.72 0.00

MINT-W9 บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  จาํกดั 
(มหาชน)

0.65 0.00

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 0.00
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 0.00
อาหารและเคร่ืองด่ืม 0.00

ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 5.11
DELTA บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน)
4.80 5.11

BEM บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน)

61.50 1.00

BTS บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 52.80 0.99

ขนส่งและโลจิสติกส์ 9.39
AOT บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 57.40 7.40

AWC บริษทั แอสเสท เวิรด ์คอร์ป จาํกดั (มหาชน) 131.70 1.30

LH บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 48.40 0.81

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 4.00
CPN บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 18.30 1.89

บรรจุภัณฑ์ 2.13
SCGP บริษทั เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จาํกดั (มหาชน) 17.46 2.13

BDMS บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 63.80 2.86

BH บริษทั โรงพยาบาล บาํรุงราษฎร์ จาํกดั (มหาชน) 2.90 0.79

TU บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 18.90 0.71

การแพทย์ 3.65

CBG บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 4.00 1.06

OSP บริษทั โอสถสภา จาํกดั (มหาชน) 11.90 0.93

CPF บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 35.10 2.03

MINT บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  จาํกดั 
(มหาชน)

21.06 1.39

BAM บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั 
(มหาชน)

13.00 0.51

อาหารและเคร่ืองด่ืม 6.12

MTC บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 8.60 1.05

SAWAD บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 5.40 0.84

เงินทุนและหลักทรัพย์ 4.09
KTC บริษทั บตัรกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 10.50 1.69

ส่ือและส่ิงพิมพ์ 0.43
VGI บริษทั วีจีไอ จาํกดั (มหาชน) 33.30 0.43

RATCH บริษทั ราช กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 5.60 0.59



มูลค่าตาม
ราคาตลาดรวม
ดอกเบีย้ค้างรับ

ร้อยละ
ของมูลค่า 
ทรัพย์สิน

TRIS FITCH S&P Moody's

กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน

ณ วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2564

ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา
ดอกเบีย้ 

(% )

อันดับความน่าเช่ือถือ วนัครบ
กําหนด

จํานวนหน่วย 
(พันหน่วย)/

มูลค่าตาม
ราคาตลาดไม่

รวม

ร้อยละของ
เงินลงทุน

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 2.00

(14.37)
50.79

(65.15)
รวมท้ังส้ิน 46,785.95 100.00 47,113.81 100.00

หมายเหตุ    * อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร

สินทรัพย์อ่ืนและหนีสิ้นอ่ืน (0.03)
สินทรัพย์อ่ืน 0.11
หนีสิ้นอ่ืน (0.14)

BAY - C/A ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 2.00 0.00



ณ วนัที ่23 พฤษภาคม 2564

กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า
รายงานสรุปเงนิลงทุน

% NAVมูลค่าตามราคาตลาดกลุ่มของตราสาร
--(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

0.73%342,229.80(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทัเงนิทุน
เป็นผู้ออก/ผู้สัง่จ่าย/ผู้รับรอง/ผู้รับอาวลั/ผู้สลักหลัง/ผู้คํ้าประกนั

--(ค) ตราสารที่มีมีอันดับความน่าเชื่อถอือยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

--(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถอือยู่ในอันดับตํ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)
หรือตราสารทีไ่ม่ได้รับการจดัอันดับความน่าเชื่อถอื

0.73%342,229.80รวม

สดัส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ



อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว 
บ.ฟทซ เรทติง้ (ประเทศไทย) บ.ทริสเรตติ้ง จํากัด ความหมายของเรทติง้ 

AAA(tha) 
AA(tha) 
A(tha) 

BBB(tha) 

AAA 
AA 
A 

BBB 

ความนาเชื่อถือสูงที่สุด และมีความเสี่ยงต่ําที่สุด 
ความนาเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ํามาก 
ความนาเชื่อถือสูงและมีความเสี่ยงต่ํา 
ความนาเชื่อถืออยูในเกณฑพอใช 

กลุมตราสารหนี้ระดับนาลงทุน 
(Investment grade bonds) 

BB(tha) 
B(tha) 

CCC,CC,C(tha) 
DDD,DD,D(tha) 

BB 
B 
C 
D 

ความนาเชื่อถือต่ํากวาระดับปานกลาง 
ความนาเชื่อถืออยูในเกณฑต่ํามาก 
มีความเสี่ยงตอการผิดนัดชําระหนี้สูงสุด 
อยูในภาวะที่ผิดนัดชําระหนี้ 

กลุมตราสารหนี้ระดับเก็งกําไร  
(Speculative Grade Bonds) 

 



อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะสั้น 
บ.ฟทซ เรทติง้ (ประเทศไทย) บ.ทริสเรตติ้ง จํากัด 

F1 แสดงถึงระดับความสามารถชั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใตอันดับความ
นาเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกําหนดโดยฟกซ โดยอันดับความนาเชื่อถือนี้จะมอบใหสําหรับ
อันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “นอยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นใน
ประเทศเดียวกัน และโดยปกติแลวจะกําหนดใหกับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ําประกัน
โดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความนาเชื่อถือสูงเปนพิเศษจะมีสัญลักษณ “+” แสดงไวเพิ่มเติม
จากอันดับความนาเชื่อถือที่กําหนด 

T1 ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี
มาก มีสภาพคลองที่ดีมาก และนักลงทุนจะไดรับความคุมครองจากการผิดนัดชําระ
หนี้ที่ดีกวาอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารที่ไดรับอันดับเครดิตในระดับ
ดังกลาวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหนี้ที่สูง
ยิ่งขึ้น 

F2 แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับ
ที่นาพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของ
ความนาเชื่อถือดังกลาวยังไมอาจเทียบเทากับกรณีที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สูง
กวา 

T2 ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี 
และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่นาพอใจ 

F3 แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลา
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน 
อยางไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกลาวจะมีความไมแนนอนมากขึ้นไปตามความ
เปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวาตราสารที่ไดรับการจัดอันดับที่สูงกวา 

T3 ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได 

B แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่
ไมแนนอนเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้
ดังกลาวจะไมแนนอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะ
สั้น 

T4 ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นที่คอนขางออนแอ 

C แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที
ไมแนนอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติ
ตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพการณทาง
เศรษฐกิจเทานั้น 

  

D แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ที่ไดเกิดขึ้นแลวหรือกําลังจะเกิดขึ้น   
ทั้ง บ.ฟทซ เรทติ้ง และ บ.ทริสเรตติ้ง ใชสัญลักษณ บวก (+) และ ลบ (-)  ตอทายอันดับเครดิตเพื่อใชขยายของเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไวมากกวาเล็กนอย (+) และ นอยกวาเล็กนอย (-) ตามลําดับ   
สําหรับ ฟทซ เรตติ้ง เปนสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคําวา (tha) ตอทายเพื่อแสดงถึงการใหอันดับเครดติตามมาตรวัดภายในประเทศไทย 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 



 

 

ผลกำรด ำเนินงำน "กองทุนเปิดธนชำต SET50 สะสมมูลค่ำ" 

  ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ตั้งแต ่จดัตั้ง 

  3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 1 3 ปี 1 5 ปี 1 10 ปี 1 กองทุน 1 

  

23 ก.พ. 64  
ถึง  

23 พ.ค. 64 

23 พ.ย. 63  
ถึง  

23 พ.ค. 64 

23 พ.ค. 63  
ถึง  

23 พ.ค. 64 

-  
ถึง  

23 พ.ค. 64 

-  
ถึง 

 23 พ.ค. 64 

-  
ถึง  

23 พ.ค. 64 

24 พ.ค. 62  
ถึง  

23 พ.ค. 64 

T-SET50Acc1 1.52 1.40 8.74 - - - -5.51 
ดชันีมาตรฐาน2 1.82 2.67 10.49 - - - -3.90 
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วย 
(บาท) 

8.7958 8.8057 8.2116 - - - 10.0000 

หมายเหตุ :   
1  ร้อยละต่อปี 
2 ดชันีมาตรฐาน คือ  ดชันีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) 

 
 
 

เอกสำรกำรวัดผลกำรด ำเนนิงำนของกองทุนรวมฉบบันี ้ได้จัดท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำน 
ของกองทุนรวมของสมำคมบริษทัจัดกำรลงทุน 
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ค ำเตือน / ค ำแนะน ำ 

• กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า  เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันั้น บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า ทั้งน้ี ผล
การด าเนินงานของกองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า ไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 

• บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั อาจลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นเพื่อบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั  เช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูล้งทุนสามารถขอดูขอ้มูลการลงทุนเพื่อบริษทัจดัการไดท่ี้
บริษัทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้ งจากบริษัทจัดการ(ถ้ามี) และส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสามารถขอขอ้มูลดงักล่าวไดท่ี้บริษทัจดัการ 

• ในกรณีท่ีผูล้งทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ี บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

• ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง (Connected person) ไดท่ี้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

•  บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพยเ์พื่อตนเองได้  โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ 
 ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนด  และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ เพื่อท่ีบริษทัจดัการจะสามารถ 
ก ากบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องพนกังานได ้

•  ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงไดท่ี้ท าการของบริษทัจดัการหรือ
โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษทัจดัการ http:// www.eastspring.co.th และผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้งจากบริษทัจดัการ 

• บริษทัจดัการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร 
หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผูส้นใจส่ังซ้ือหน่วยลงทุน หรือผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูล้งทุนตาม  ค า
จ ากดัความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจก าหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแลว้  ทั้งน้ี 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเพื่อให้
เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการส่ังการของหน่วยงานผูมี้อ านาจ  ทั้งน้ี บริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขาย
และรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีตอ้งท าความรู้จกัตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า 
(Client Due Diligence : CDD)โดยผูส้นใจส่ังซ้ือหน่วยลงทุน หรือผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจง้การเปล่ียนแปลง
ขอ้มูลเก่ียวกบัการรู้จกัตวัตนของลูกคา้ (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกคา้ (CDD) ให้บริษทัจดัการและหรือผูส้นบัสนุนการขาย
และรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟอกเงินดงักล่าว บริษทัจดัการและหรือ
ผูส้นบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบญัชีเพ่ือใชบ้ริการใหม่ 
การท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ี
หน่วยงานผูมี้อ านาจก าหนดแนวทาง 

• การพิจารณาร่างหนงัสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังาน ก.ล.ต. ไดรั้บรอง
ถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย
นั้น 

หนังสือช้ีชวนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่  11 กรกฎำคม 2565 

http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปดธนชาต SET50 สะสมมูลคา
รายละเอียดโครงการจัดการ
1. ขอมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปดธนชาต SET50 สะสมมูลคา
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Thanachart SET50 Accumulate Fund
ชื่อยอโครงการ : T-SET50Acc
ประเภทโครงการ : กองทุนเปด
ประเภทการขาย : หลายครั้ง
การกําหนดอายุโครงการ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :

-

ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงคของโครงการ :

เพื่อเสนอการลงทุนในตลาดทุนผานกองทุนรวมดัชนี (Index Fund) ที่มีนโยบายสรางผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 (SET50 Index)
แกผูลงทุน

2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมดัชนี
ดัชนีที่ใชอางอิง ของกองทุนรวมดัชนี (Index Fund) : SET50 INDEX
หลักเกณฑเงื่อนไขการมุงรักษาเงินตน
ขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการมุงรักษาเงินตน :

ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินที่มุงรักษาเงินตน :

0

ขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการมุงรักษาเงินตน :

Sector ของกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) :
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : ไมกําหนด
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับตางประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบไมมีความเสี่ยงตางประเทศ
การกําหนดสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

กองทุนมีเปาหมายที่มุงเนนลงทุนในตราสารแหงทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เปนสวนประกอบของดัชนี SET50 เปน
หลัก โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน กองทุนเปนกองทุนรวมดัชนี (Index Fund) ที่มีนโยบายสราง
ผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 (SET50 Index)

กองทุนจะใชกลยุทธการบริหารเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสรางผลตอบแทนจากการลงทุนใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี 
SET50 โดยกองทุนไมไดมีวัตถุประสงคที่จะเอาชนะดัชนี SET 50 ทั้งนี้กองทุนจะเลือกลงทุนในหุน/ตราสารแหงทุนของบริษัทตางๆ ในสัดสวนที่ใกล
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เคียงกับนํ้าหนักที่เปนสวนประกอบของดัชนี SET50

อยางไรก็ตาม ในขณะใดขณะหนึ่ง กองทุนอาจไมไดลงทุนในตราสารแหงทุนที่เปนสวนประกอบของดัชนีดังกลาวทุกหลักทรัพย

ทั้งนี้ กองทุนมีคาธรรมเนียมและคาใชจายในการจัดการกองทุนที่ตองหักออกจากกองทุน รวมทั้งการลงทุนในสวนของสภาพคลอง ปจจัยเหลานี้มีสวน
ทําใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนอาจไมไดเคลื่อนไหวขึ้นลงตามดัชนี SET50 ที่กองทุนใชเปนดัชนีมาตรฐาน (Benchmark) อยางสมบูรณ

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

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

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

ในขณะที่จัดตั้งกองทุน  กองทุนจะใชระบบบริหารการลงทุนและระบบบริหารความเสี่ยงที่พัฒนาขึ้น ในการจัดสัดสวนการลงทุน เพื่อสรางผลตอบแทน
ตามการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 โดยในสภาวะปกติ กองทุนจะพยายามใหความเบี่ยงเบนระหวาง "ผลตอบแทนหลังหักคาธรรมเนียมและคาใชจาย
ของกองทุน" เมื่อเปรียบเทียบกับ "ผลตอบแทนของดัชนี SET50 (SET50 Index) สําหรับชวงระยะเวลาที่คํานวณ ไมเกินรอยละ 3 ตอป หรือพยายาม
ให Tracking Error (TE) ไมเกินรอยละ 3 ตอป ยกเวน ในกรณีที่มีเหตุจําเปนหรือสภาวะตลาดไมเอื้ออํานวย กองทุนอาจไมสามารถดํารงสวนตางดัง
กลาวได อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการจะใชความเชี่ยวชาญและความพยายามใหมากที่สุดเพื่อรักษา Tracking Error (TE) ใหอยูในชวงเปาหมายดังกลาว
ตลอดเวลา

วิธีการคัดเลือกหลักทรัพยเพื่อเปนตัวแทนของดัชนี SET50 ของบริษัทจัดการ

การบริหารกองทุนรวมเพื่อสรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับอัตราผลตอบแทนของ SET50 Index ใหมากที่สุดนั้น บริษัทจัดการจะลงทุนตามจํานวนหุน 
และใหนํ้าหนักการลงทุนตาม Market Cap ใหเหมือนหรือใกลเคียงกับโครงสรางของดัชนี SET50 และรักษาระดับการลงทุนใหอยูในระดับสูงอยูตลอด
เวลา เพื่อลดความแตกตางของผลตอบแทนของดัชนีและของกองทุน (Tracking Error) โดยบริษัทจัดการจะใชระบบงานสนับสนุนการทํางานของ
ผูจัดการกองทุน ตลอดจนความเชี่ยวชาญอยางเต็มความสามารถเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอรตกองทุนประเภทเชิงรับ ในกรณีที่กองทุน
มีเงินเขาและออกจากกองทุน รวมถึงการปรับพอรตการลงทุน หรือ Rebalancing ตามรอบการปรับรายการหลักทรัพยอางอิงตามที่ตลาดหลักทรัพย
กําหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมที่จะใชในอนาคตโดยขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูจัดการกองทุน และถือ
วาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว

ขอมูลดัชนีราคา SET50 Index
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1. ขอมูลทั่วไป

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดจัดทําดัชนีเพื่อใชแสดงระดับความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยราคา SET50 Index ตั้งแต พ.ศ. 2538 โดยจะ
คัดเลือกหลักทรัพย 50 หลักทรัพยที่มีขนาดใหญ มีสภาพคลองสูงอยางสมํ่าเสมอ และมีสัดสวนผูถือหุนรายยอยหรือ Free Float ผานเกณฑที่กําหนด 
เพื่อใชเปนดัชนีอางอิง (Underlying Index) สําหรับการออกสินคาและผลิตภัณฑทางการเงินโดยเฉพาะการออกตราสารอนุพันธ

2. วิธีการคํานวณดัชนี

SET50 Index ใชวิธีการคํานวณดัชนีและการปรับฐานการคํานวณดัชนี เชนเดียวกับการคํานวณ SET Index กลาวคือ ใชการคํานวณแบบถวงนํ้าหนัก
ดวยมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) และมีปรับฐาน การคํานวณดัชนีทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลคาของ
หลักทรัพยที่ใชในการคํานวณ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจํานวนหลักทรัพยของหลักทรัพยที่เปนผลมาจากเหตุการณตางๆ เชน การเพิ่มทุน การแปลง
สภาพหลักทรัพยประเภทหุนกูเปนหุนสามัญ และใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุนสามัญของบริษัท เปนตน

SET50 Index = มูลคาตลาดรวม ณ วันปจจุบัน (CMV)  x 1,000

มูลคาตลาดรวม  ณ วันฐาน (BMV)

SET50 Index

วันฐาน 16 สิงหาคม 2538

คาดัชนี ณ วันฐาน 1,000 จุด

3. การคัดเลือกหลักทรัพยที่เปนองคประกอบของดัชนี SET50 ในแตละรอบทบทวน หลักทรัพยที่จะเปนองคประกอบของดัชนี SET50  ตองมี
คุณสมบัติดังตอไปนี้

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

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

3.4  เปนหลักทรัพยที่มีจ านวนหุนซื้อขายไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนจดทะเบียนของหลักทรัพยนั้น ๆ ในเดือนที่มูลคาซื้อขายของหลักทรัพย
ผานเงื่อนไขตามขอ 3.3 

3.5 หากมีจํานวนหลักทรัพยที่ผานเกณฑดังกลาวขางตนนอยกวา 105 หลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยฯ จะดําเนินการดังตอไปนี้ 

3.5.1 ลดอัตราสวนของมูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอหลักทรัพยจากรอยละ 50 ลงครั้งละรอยละ 5

ทั้งนี้ การลดอัตราสวนของมูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอหลักทรัพยตองไมตํ่ากวารอยละ 20

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

3.5.3 ลดอัตราสวนของจํานวนหุนที่มีการซื้อขายจากรอยละ 5 ลงครั้งละรอยละ 0.5 ทั้งนี้ ตองไมตํ่ากวารอยละ 1 

อนึ่ง เพื่อใหไดหลักทรัพยครบตามจํานวนที่กําหนด ตลาดหลักทรัพยฯ อาจพิจารณาปรับลดอัตราสวนของมูลคาซื้อขายเฉลี่ยตอหลักทรัพย หรือ
อัตราสวนของจํานวนหุนที่มีการซื้อขายลงอีก ทั้งนี้ เปนไป ตามที่คณะทํางานดานดัชนีเห็นวาเหมาะสม หลักทรัพยที่ผานคุณสมบัติขางตน จะไดรับการ
จัดลําดับตามมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดเฉลี่ย โดยหลักทรัพยในลําดับที่ 1 - 50 จะเปนหลักทรัพยที่เปนองคประกอบของดัชนี SET50 

หลักทรัพยสํารอง (Reserve List) ประกอบดวย 

• หลักทรัพยอันดับที่ 51 - 55 เปนรายชื่อสํารองของหลักทรัพยที่เปนองคประกอบของดัชนี SET50

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

4. การปรับฐานการคํานวณดัชนี

• เชนเดียวกันกับดัชนีราคา SET Index คือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยที่ใชในการคํานวณ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนของ
หลักทรัพยที่เปนผลมาจากเหตุการณตางๆ

• เมื่อมีการใชหลักทรัพยรายการใหมทุกๆ ครั้ง จะตองมีกาปรับฐานคํานวณเพื่อใหคาดัชนีมีความตอเนื่องอยูเสมอ ซึ่งเปนวิธีการเดียวกับที่ใชสําหรับ
การคํานวณ SET Index ในปจจุบัน โดยการปรับฐานดัชนีจะดําเนินการในทํานองเดียวกันกับกรณีที่มีหลักทรัพยถูกเพิกถอนและมีหลักทรัพยเขาใหม
ตามแตกรณี

วิธีการคํานวณดัชนีผลตอบแทนรวม SET50

การคํานวณผลตอบแทนทุกประเภทของการลงทุนในหลักทรัพยใหสะทอนออกมาในคาดัชนี ทั้งผลตอบแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา
หลักทรัพยที่ลงทุน (Capital gain/loss) สิทธิในการจองซื้อหุน (Rights) ซึ่งเปนสิทธิที่ใหแกผูถือหุนเดิมในการซื้อหุนเพิ่มทุน ซึ่งมักจะใหสิทธิซื้อในราคา
ที่ตํ่ากวาราคาตลาด ณ ขณะนั้น และเงินปนผล (Dividends) ซึ่งเปนสวนแบงของกําไรที่จายใหกับผูถือหุน โดยมีสมมติฐานเพิ่มเติมวาเงินปนผลที่ไดรับ
นี้จะถูกนําไปลงทุนในหลักทรัพยดวย (Reinvest)

TRIt = TRIt-1* (1+Daily Total Returnt)

โดยที่
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TRIt = ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 ณ วันปจจุบัน

TRIt-1 = ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 ณ วันกอนหนา

Daily Total Returnt = ผลตอบแทนรวมของดัชนี ณ วันปจจุบัน

SET50 Index

วันฐาน 16 สิงหาคม 2538

คาดัชนี ณ วันฐาน 1,000 จุด

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

3. ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินทุนโครงการ
จํานวนเงินทุนโครงการเริ่มตน : 2,000,000,000.00 บาท
นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : ไมมี
ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนมากกวาจํานวนเงินทุน : ไมมี
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท
จํานวนหนวยลงทุนเริ่มตน : 200,000,000.0000 หนวย
ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก
รายละเอียดเพิ่มเติม : -

4. การบริหารจัดการกองทุน
นโยบายการกูยืม :

บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด ทั้งนี้จะทําเพื่อการบริหารสภาพคลองของกองทุนรวมเทานั้น

การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ไมลงทุน
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน
กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management/index tracking)
ดํารงคาความผันผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (tracking error : “TE” % ตอป) : 3.00
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กลยุทธการลงทุนของกองทุน (Investment Strategy) : 
รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธการลงทุนของกองทุน : 
ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน

5. การแบงชนิดหนวยลงทุน (class of unit) : ไมมี
6. การจายเงินปนผล

นโยบายการจายเงินปนผล : ไมจาย
หลักเกณฑการจายเงินปนผล :

ไมมี

กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :

ไมมี

7. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : 1.00 บาท
จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติม :

วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูถือหนวยลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทําการ
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา
เงื่อนไข ขอจํากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :

เปนไปตามประกาศ

เงื่อนไข ขอจํากัด การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง :

1. เครื่องมือการกําหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย

1.1 คาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง (liquidity fee)

- กองทุนรวมทั่วไป

อัตราคาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลองไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน

ระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก ไมตํ่ากวารอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และ / หรือ
ระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนไมเกินกวา 30 วัน

หลักเกณฑและเงื่อนไข

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยอัตรา Liquidity 
Fee ที่เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนที่จะเรียก
เก็บคาธรรมเนียมนี้ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
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ขอสงวนสิทธิ์

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริงไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกินอัตราสูงสุดที่กําหนดไวใน
โครงการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนที่จะเรียกเก็บคา
ธรรมเนียมนี้ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมตํ่ากวามูลคาการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก และ/หรือ ไมเกินกวาระยะเวลาถือครองที่
กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมและเว็บไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัท
จัดการกําหนด

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑและ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกตางกันตามระยะเวลาการถือครอง
หนวยลงทุน และ/หรือมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกได

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี)มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั้น

การพิจารณาใชเครื่องมือ

• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Liquidity fee ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้

• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดย
พิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก

1) ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) เชน bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขาย
ทรัพยสินตนทุนและคาใชจายในการรักษาสัดสวนการลงทุน และ/หรือ ตนทุนและคาใชจายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder
fund หรือ fund of funds) รวมถึงตนทุนและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน

2) ตนทุนและคาใชจายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลองรองรับธุรกรรมขนาดใหญ (ถามี) และ/หรือ ตนทุนในการปรับใชตราสารอนุพันธ
เพื่อปองกันความเสี่ยง

3) ระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนที่สอดคลองกับ
นโยบายการถือครองหลักทรัพย

4) สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง

5) พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน

6) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน

โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่
สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

• ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการ
คํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถามี) หรือการเพิ่มคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอน
ตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถามี) และสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพ
คลองอื่นได

• ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน อยางไรก็ตามการใชเครื่องมือนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผล
ตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด

1.2 การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing pricing)

- กองทุนรวมทั่วไป
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อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน ดวยวิธี

- Full swing pricing

- Partial swing pricing

หลักเกณฑและเงื่อนไข

• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช Swing Pricing ที่
เปน Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลทุนเปนสําคัญ

• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก

1. ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) เชน bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขาย
ทรัพยสินตนทุนและคาใชจายในการรักษาสัดสวนการลงทุน และ/หรือ ตนทุนและคาใชจายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder
fund หรือ fund of funds) รวมถึงตนทุนและ/หรือคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน

2. ตนทุนและคาใชจายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลองรองรับธุรกรรมขนาดใหญ (ถามี) และ/หรือ ตนทุนในการปรับใชตราสารอนุพันธ
เพื่อปองกันความเสี่ยง

3. ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่
สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ไดแก

1. สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง

2. พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน

3. ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่
สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช Swing Pricing พรอมกับ Anti-dilution levies – ADL แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ์

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี)มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา swing factor ที่เรียกเก็บจริง ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกินอัตราสูงสุดที่กําหนดไวใน
โครงการ

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่มีการใชเครื่องมือ swing
pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ swing 
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pricing ในวันทําการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการ
ใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถเรียกเก็บ
เงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ซึ่งเปนไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใชเครื่องมือ

• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Swing Pricing ที่แตกตางกันในแตละวันทําการ ที่มีการใชเครื่องมือนี้

• ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของ
กองทุนเทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเกินกวา swing threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวย
ลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)

ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

1.3 คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสิน ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)

- กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน

หลักเกณฑและเงื่อนไข

• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน

• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยูภายใตกฎ
ระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่น ทั้งนี้ การ
กําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก

1) ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) เชน bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขาย
ทรัพยสินตนทุนและคาใชจายในการรักษาสัดสวนการลงทุน และ/หรือ ตนทุนและคาใชจายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder
fund หรือ fund of funds) รวมถึงตนทุนและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน

2) ตนทุนและคาใชจายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลองรองรับธุรกรรมขนาดใหญ (ถามี) และ/หรือ ตนทุนในการปรับใชตราสารอนุพันธ
เพื่อปองกันความเสี่ยง

3) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่
สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงปจจัย
ที่เกี่ยวของที่เกี่ยวของ ไดแก

1) สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง

2) พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน

3) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
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ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่
สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช ADLs พรอมกับ Swing Pricing แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ์

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี) มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่มีการใชเครื่องมือ ADLs และ
บริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น
ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวัน
ทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุน
ที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ซึ่งเปนไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืน
หนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก เพียงฝงใดฝงหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกําหนดไว รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันได และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอกําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทํารายการซื้อหนวย
ลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกําหนดได

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บจริง ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกินอัตราสูงสุดที่กําหนดไวในโครงการ
โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใชเครื่องมือ

• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใชการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบ
กับ มูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเกินกวา ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน
คํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน
(redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)

ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใชขอมูลดังตอไปนี้

1) มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขามากกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก

2) มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขานอยกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยน ออก

ทั้งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที่ตางกัน

• ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน อยางไรก็ตามการใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบ
ทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยที่ยังคงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด

2. การกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน

กองทนุเปดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า

หน้า 10 / 17



2.1 ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (notice period)

- กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยลงทุนมูลคาขั้นตํ่า ตั้งแตรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน จะตองแจงบริษัทจัดการลวงหนา
เปนเวลาสูงสุดไมเกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑและเงื่อนไข

• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที่ผูถือหนวยลงทุนตองแจงลวงหนากอนการไถถอนหนวยลงทุน (Notice period) ไดตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ แตไมเกิน Notice period สูงสุดที่กําหนดไวในโครงการ รวมถึงแจงมูลคาการไถถอนหนวยลงทุนที่เรียกเก็บจริงไดตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ แตไมตํ่ากวามูลคาขั้นตํ่าที่กําหนดไวในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซดของบริษัท
จัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด

• บริษัทจัดการอาจใช Notice period รวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่น ไดแก Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs,
Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพคลอง และ/หรือตลอดจนสภาวะ
ตลาดของทรัพยสินที่ลงทุนในขณะนั้น วาการใช Notice period เพียงเครื่องมือเดียวอาจไมเพียงพอในการแกไขปญหาสภาพคลองของกองทุน ซึ่งอาจ
ตองใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลอง อันไดแก Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณที่เห็นวาตองชดเชยตนทุน
ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขายในปริมาณที่มากหรือราคาที่ไมเหมาะสม และหรืออาจตองใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลอง อันไดแก
Redemption Gate ในกรณีที่ไดรับชําระคาขายหลักทรัพยไมทันหรือไมเพียงพอตอการไถถอน เพื่อเปนการชะลอการไถถอนหนวยลงทุน และหรือ
อาจตองใชรวมกับเครื่องมือ Side pocket เมื่อตราสารผิดนัดชําระหนี้ หรือไมสามารถจําหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล หรืออาจตองใชรวมกับ
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลอง อันไดแก Suspension of Dealings เมื่อมีการกระทบตอสภาพคลองโดยรวมของกองทุน และการใช
Suspension of Dealings จะเปนประโยชนตอกองทุนและผูหนวยลงทุนที่ยังคงอยูในกองทุนเปนสําคัญ

ขอสงวนสิทธิ์

• ในกรณีที่มีการใช Notice period และมีเหตุที่ทําใหตองใชเครื่องมืออื่นดวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคําสั่งที่ไดจาก Notice period
นั้นเชนเดียวกับคําสั่งที่ไดตามปกติในวันที่ทํารายการดวย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Notice period รวมกับเครื่องมืออื่น ไดแก Liquidity
Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที่ผูถือหนวยลงทุนตองแจงลวงหนากอนการไถถอนหนวยลงทุน (Notice period) รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงมูลคาการไถถอนหนวยลงทุนไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกิน Notice period สูงสุดที่กําหนดไวในโครงการและไมตํ่ากวา
มูลคาขั้นตํ่าที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมและเว็บไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชอง
ทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี)มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ Notice period ในวันทําการนั้น

การพิจารณาใชเครื่องมือ

• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Notice period ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก

1) สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง

2) พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน
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3) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่
สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

2.2 เพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate)

- กองทุนรวมทั่วไป

เพดาน Redemption Gate ขั้นตํ่า ไมตํ่ากวารอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

เพดาน Gate period สูงสุด ไมเกิน 7 วันทําการ ในแตละ 30 วัน

หลักเกณฑและเงื่อนไข

• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไมตํ่ากวารอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธี
ที่บริษัทจัดการกําหนด

• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไมเกิน 7 วันทําการ ในแตละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการ
กําหนด

• ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold ในกรณีดังกลาว Redemption Gate จะใชเฉพาะวันทํา
การซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเทากับหรือมากกวา Gate
threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่ มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวก มูลคา
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก
(switch out)

• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดสวน (pro-rata basis) ของคําสั่งรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate

• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแตละครั้งแตกตางกันได แต Redemption Gate จะไมตํ่ากวา
Redemption Gate ขั้นตํ่า และ gate period จะไมมากกวาระดับเพดานที่ระบุไวในโครงการ

• คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสวนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนถัดไป รวมกับคําสั่ง
รับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหมตามสัดสวน (pro-rata basis) โดยไมมีการจัดลําดับกอน-หลังของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ ผูถือ
หนวยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสวนที่เหลือได ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด

• บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไมเกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ วันทําการรับซื้อคืน
หนวยลงทุน ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่กองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา
Redemption Gate ที่ประกาศใช

• บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบเมื่อมีการใช Redemption gate โดยไมชักชา

• ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ์

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมตํ่ากวา
Redemption Gate ขั้นตํ่าที่ระบุในโครงการ และไมเกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่
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บริษัทจัดการกําหนด

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใช

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการทํา Redemption Gate ไดแก การยกเลิก Redemption Gate กอน
ระยะเวลาที่กําหนด การใชเครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือรวมกับ Redemption Gate เปนตน (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถ
ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนในสวนที่เหลือได บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดที่คางอยูในรายการ และแจงผูถือหนวย
ลงทุนที่ถูกยกเลิกคําสั่งโดยไมชักชา

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี) มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั้น

การพิจารณาใชเครื่องมือ

• บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Redemption Gate ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณไมปกติ หรือประเมินวาสถานการณอาจจะไมปกติ โดยบริษัทจัดการ
อาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold ได โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก

1. ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพยสิน

2. สภาพคลองของตลาดทรัพยสินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคลองของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินวาสภาพคลองของกองทุนจะไมสอดคลองกับ
ปริมาณการไถถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถถอนผิดปกติ เนื่องจากมีการไถถอนมากกวา Redemption Gate ที่กําหนดไว

3. ปจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่
สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

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

4 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขาย หรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลว หรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดเฉพาะ
ในกรณีที่กําหนดไวในโครงการ ซึ่งตองไมเกินกวากรณีดังตอไปนี้

(1) ตลาดหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้โดยไดรับความเห็นชอบของผูดูแลผล
ประโยชนแลว ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 1 วันทําการ เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน

(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล

(ข) ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม

(ค) มีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน

(3) กองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ และมีเหตุการณดังตอไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอกองทุนรวมอยางมีนัย
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สําคัญ

(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพยที่ซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพยแหงนั้นเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม

(ข) มีเหตุการณที่ทําใหไมสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทําใหไมสามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตาง
ประเทศไดตามปกติ หรือ

(ค) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูเหนือการควบคุมของ
บริษัทจัดการกองทุนรวม และผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบดวยแลว

(4) เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน แกผูลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏ
ขอเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวา ผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้

1) การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไมวาจะเปนกฎหมายไทย
หรือกฎหมายตางประเทศ

2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย

3) การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสิน โดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสําคัญ

(5) อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่
บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวย
การดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคา
หลักทรัพยและการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ

5 เมื่อปรากฏเหตุตามขอ 4 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงคจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวย
ลงทุน ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังตอไปนี้

(1) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยพลัน และหากเปนเหตุ
ตามขอ 4 (1) (2) (3) หรือ (5) ใหเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนดวย
วิธีการใด ๆ โดยพลันดวย

(2) รายงานการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนพรอมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการ
ดําเนินการของกองทุนรวมเปดนั้นใหสํานักงานทราบโดยพลัน

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตามขอ 4 (1) (2) (3) และ
(5) เกิน 1 วันทําการ ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี้กอนการเปดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน

(ก) รายงานการเปดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปด ณ วันทําการสุดทายกอนวันรายงานนั้น
ใหสํานักงานทราบภายในวันทําการกอนวันเปดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน

(ข) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเปดขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือ
หนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการเปดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนดวยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลว 
หรือหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขาย
หนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนก็ได
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6 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลวหรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุน ในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการ แกไขราคา
ยอนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางค ขึ้นไปและคิด
เปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตอง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหนวยลงทุน หยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่ง
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ใชในการ
ซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และแจงใหผูที่ไดมีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทราบโดยพลัน

8. คาธรรมเนียมและคาใชจาย
8.1 คาธรรมเนียมรวม

ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 3.676 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม : -

8.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 2.140 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.064 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.134 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี
คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : ไมมี
รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

-

8.3 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end fee)

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี
- เงื่อนไข

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end fee)
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการซื้อคืนหนวยลงทุน : ไมมี

- เงื่อนไข
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching in)

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา :
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching out)

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก :
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : มี

คาธรรมเนียม : 53.50 บาท
ตอหนวยลงทุน : 1000.00 หนวย
หรือเศษของ : 0.0 หนวย

คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : มี
ฉบับละ : 53.50 บาท

คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่น : มี
คาธรรมเนียมอื่นๆ :
ในอัตราไมเกิน รอยละ ของมูลคาหนวยลงทุน : 0.0
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รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน) : -
8.4 วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม
8.5 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย

 บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมและคาใชจายตามขอ 15.2 และ 15.3 โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ โดย
จะดําเนินการดังตอไปนี้

15.5.1 กรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงคจะลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามที่ไดระบุไวในโครงการและไดดําเนินการดังกลาวแลว ใหบริษัท
จัดการเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบอยางทั่วถึงภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่มีการลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว  ทั้งนี้ การ
เปดเผยขอมูลตองกระทําโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางทั่วถึง เชน เผยแพรขอมูลไวบนเว็บ
ไซตของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
(ถามี) เปนตน

การลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใหแตกตางไปจากโครงการ ใหถือวาสํานักงานใหความเห็นชอบการแกไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกลาวเมื่อ
บริษัทจัดการไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว

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

(1) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นไมเกินกวาอัตราขั้นสูงของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามที่ระบุไวในโครงการ
ใหบริษัทจัดการเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้น

(2) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตราขั้นสูงของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามที่ระบุไวอยางชัดเจนใน
โครงการแลววาบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกลาวได  ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ปนับแตวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค
จะขึ้นคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑดังนี้

(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นไมเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกลาว ใหบริษัทจัดการกองทุนรวม
เปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วันกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่เพิ่มขึ้นดังกลาว

(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกลาว บริษัทจัดการกองทุนรวมตองได
รับมติพิเศษ

ในการเปดเผยขอมูลตามวรรคหนึ่ง มิใหนํามาใชกับกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไดรับมติพิเศษ

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

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุนรวม
10. กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุน :
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คํานวณภายใน :
และประกาศภายใน :
รายละเอียดเพิ่มเติม : -
ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนและหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยวาดวยเรื่องการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนหรือ
ราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง
ในกรณีที่ไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน เนื่องจากมีเหตุจําเปนและสมควรที่อยูนอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุดังกลาวสง
ผลใหบริษัทจัดการไมไดรับขอมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุน หรือไมสามารถคํานวณหรือประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน
ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน หนวยลงทุนได บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทางปฏิบัติใหผูถือหนวยลงทุนทราบผาน
ชองทาง ที่เขาถึงไดงายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได
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ขอผูกพัน

กองทุนเปดธนชาต SET50 สะสมมูลคา Thanachart SET50 Accumulate Fund



ขอผูกพัน

1. บริษัทจัดการ
ชื่อบริษัทจัดการ :
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 Website:https://www.eastspring.co.th

ที่อยู (ภาษาอังกฤษ) :

Units 902-908, 9th floor, Mitrtown Office Tower, 944 Rama 4 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel: 
02-838-1800 Fax: 02-838-1703 Website:https://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” และกรณีการไมขายหรือไมรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุ
ในขอ “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน”

(7) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวหรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื้อขายหนวย
ลงทุน
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(8) เลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุใน
ขอ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน”

(9) สั่งจายคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ตามอัตราที่ระบุในขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
และกองทุน”

(10) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที่ระบุในขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
และกองทุน”

(11) เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามขอ “วิธีการแกไขโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ”

(12) ชี้แจงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ชี้แจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูที่สนใจจะลงทุนทราบใน
กรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณที่มีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือตอการตัดสินใจในการลงทุน
หรือตอการเปลี่ยนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ

(13) ยกเลิกกองทุนตามที่กําหนดในขอ “การเลิกกองทุนรวม”

(14) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน และตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(16) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือของรอบปปฏิทินและรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน ตามที่คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และสงรายงานดังกลาวแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 2 เดือนนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชีของกองทุน ตามลําดับ

การจัดสงรายงานดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนนั้น ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการอยางนอยดวยวิธีการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

(1) จัดสงรายงานดังกลาวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพหรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส

(2) เผยแพรรายงานดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยตองมีการแจงชองทางการเขาถึงขอมูลดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบดวย ทั้งนี้ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนแจงความประสงคใหจัดสงรายงานดังกลาวโดยวิธีการตาม (1) ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนิน
การตามวิธีการดังกลาวดวย

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทํารายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามรอบปบัญชีของกองทุน  โดยไมจัดทํารายงานรอบระยะเวลา 6 
เดือนหลัง บริษัทจะนําสงรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุนภายใน 3 เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชี เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
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สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไขเปนอยางอื่น

(17) จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกวันทําการนั้น

(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกสิ้นวันทําการนั้น

(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยที่มีมูลคาเกินอัตราสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดหลักทรัพยมาเพิ่มเติม พรอมทั้งวันที่หลักทรัพยมีมูลคาเกินอัตราที่กําหนดพรอมสาเหตุ และ
สงใหผูดูแลผลประโยชนทราบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่หลักทรัพยและ/ หรือทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราที่กําหนด

(20) แจงการแกไขเพิ่มเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนแลว กรณีอื่นนอกจากการจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทุน และการแกไขเพิ่มเติมจํานวนและ
มูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ไดแกไข
เพิ่มเติมนั้น

(21) จัดทําหนังสือชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปบัญชี และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชี รวมทั้งจัดสงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน จัดสงหนังสือชี้
ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญพรอมกับใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูสนใจลงทุน และจัดใหมีหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไวที่ทําการทุกแหง
ของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน เพื่อประโยชน
ในการแจกจายแกผูสนใจลงทุนไดตลอดเวลาที่เสนอขายหนวยลงทุน เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไขเปนอยางอื่น

(22) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของผูดูแลผล
ประโยชนของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุน และแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเงื่อนไขในการ
เปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนที่กําหนดในขอ “เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน” ทั้งนี้โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.กอน

(23) แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนและจัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

(24) จัดใหมีผูสอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม โดยถือตามขอกําหนดแหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
การใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย

(25) แตงตั้งผูชําระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(26) แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(27) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหถึงซึ่งวัตถุประสงคของโครงการ และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน

(28) ปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
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กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดใหเปนหนาที่ของ
บริษัทจัดการ ทั้งในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามขอผูกพัน โครงการจัดการกองทุน กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจตลาดหลักทรัพยแหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ในกรณีที่ขอกําหนดในขอผูกพันหรือโครงการ
จัดการกองทุนรวมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนไดดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุน ไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแลว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคําสั่งของสํานักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมเขาทําหนาที่ตอไปไดซึ่ง
รวมถึงการสงมอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหแกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม

2. ผูดูแลผลประโยชน
ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ที่อยู :

1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท 0-2296-4763-90

หรือผูดูแลผลประโยชนรายใหมที่มีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่กําหนดในโครงการ

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน รับเงินตาง ๆ ที่กองทุนจะพึงไดรับจากการจัดตั้งและดําเนินงานของกองทุน เชน เงิน
ซื้อหนวยลงทุน และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย เงินไดจากการจําหนายหรือเวนคืนหลักทรัพยและเงินอื่นใดของกองทุนและนําเขาไวในบัญชีเงิน
ฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพยสินของกองทุน ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ

(3) จัดใหมีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จําหนาย สงมอบและโอนหลักทรัพยตาง ๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทุนตลอดจนรับชําระหรือชําระ
ราคาคาหลักทรัพยดังกลาว ทั้งนี้ใหเปนไปตามคําสั่งของบริษัทจัดการ เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกตองและครบถวนแลว

(4) จายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเปนคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ

(5) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนตามราคาที่เปนธรรมในกรณีที่วิธีการคํานวณ
มูลคาทรัพยสินตามปกติทําใหมูลคาทรัพยสินไมเหมาะสมกับสภาวการณในขณะคํานวณมูลคา หรือกรณีที่เปนทรัพยสินอื่นนอกจากที่
กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6) จายเงินเฉลี่ยคืนคาหนวยลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนเทาที่คงเหลืออยูเมื่อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูดูแลผลประโยชน
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ทราบลวงหนาตามสมควร

(7) ทําหนาที่ในชวงระยะเวลาการชําระบัญชีดังตอไปนี้

(ก)  ดูแล รับฝากทรัพยสินของกองทุนจนกวาการชําระบัญชีจะเสร็จสิ้น

(ข)  ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู
ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทําการตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 จนกอใหเกิด
ความเสียหายแกกองทุน ใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยไมชักชา

(ค) จายเงินสวนที่เหลือจากการกันเงินเพื่อชําระหนี้ทั้งหมดของกองทุนแลวคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามสวนของหนวยลงทุนที่ผูถือหนวย
ลงทุนแตละรายถืออยู

ทั้งนี้ หนาที่ของผูดูแลผลประโยชนจะสิ้นสุดลงเมื่อผูชําระบัญชีไดดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(8) รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการไดคํานวณไว เมื่อเห็นวาคํานวณถูกตองแลว ผูดูแลผลประโยชนจะตองรวมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิด
ขึ้นจากความผิดพลาดในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัท
จัดการไดคํานวณไวและผูดูแลผลประโยชนไดรับรองความถูกตองแลว

(9) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย การรับดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงมูลคา
หลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลตอการถือครองหลักทรัพยของกองทุน โดยทันทีที่ผูดูแลผลประโยชนไดรับขาวเปนลายลักษณ
อักษร

(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังตอไปนี้ และสงแกบริษัทจัดการ

(ก) รายงานเปนลายลักษณอักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจําหนาย หลักทรัพย ดอกเบี้ย และ
อื่น ๆ

(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนที่รับฝากไว

(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุน

(ง) จัดทํารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน 
และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน

(11) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนและขอผูกพันระหวางผูถือหนวย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
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หลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด

(12) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามมาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติ ดังกลาวโดยเครงครัด หากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามให
แจงบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนหรือไมปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา 125 ผูดูแลผลประโยชนจะทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวโดยละเอียด และสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน
นับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูถึงเหตุการณ ดังกลาว

(13) ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไวโดยเครงครัด

(14) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบเปนหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพยที่จะตองปดโอน หรือกําลังอยูในระหวางทําการปดโอนใน
ชื่อของกองทุน เพื่อประโยชนในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย การรับดอกเบี้ยและอื่น ๆ

(15) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท
จัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาใชจายในการฟองรอง
บังคับคดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุน

(16) ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแก ผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืน
หนวยลงทุนของกองทุน กรณีไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว หรือหยุดรับคําสั่ง
ซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน กรณีการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง

(17) แจงการเลื่อนกําหนดชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่องดังกลาว พรอมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให
ความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัทจัดการ

(18) ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้ตามวิธีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

(19) แสดงความเห็นของผูดูแลผลประโยชน เกี่ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือรอบป
ปฏิทินและรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน เพื่อแจงแกผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับ
ตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือนนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชีของกองทุน (ถามี)

(20) รับรองความถูกตองในการคํานวณจํานวนหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหนวยลงทุนแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนเงินที่บริษัท
จัดการโอนเขาบัญชีของกองทุน และจํานวนหนวยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของผูถือหนวยลงทุนในแตละวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน
ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ

(21) ชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการแกผูขายคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชน
หรือทรัพยสินอื่น ๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
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(22) รับเงินคาซื้อหนวยลงทุนของผูลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเขาบัญชีของกองทุน

(23) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ของผูดูแลผล
ประโยชน

(24) ดําเนินการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามคําสั่งของบริษัทจัดการ

(25) ดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการขออนุญาตนําเงินตราเขาออกนอกประเทศตามคําสั่งของบริษัทจัดการ โดยจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอบังคับวาดวยการปริวรรตเงินตรา

(26) นําสงภาษีที่เกี่ยวของเนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ (ถามี)

(27) จัดใหมีผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศหรือศูนยรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศ (ถามี) สําหรับประเทศที่กองทุนนําทรัพยสินไป
ลงทุน เพื่อทําหนาที่เก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ โดยผูดูแลผลประโยชนมีหนาที่คัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติของผูรับฝาก
ทรัพยสินในตางประเทศวาถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด มีฐานะมั่นคงและมีศักยภาพในการดําเนินการเปนผูรับฝากทรัพยสินในตาง
ประเทศของกองทุน โดยผูดูแลผลประโยชนจะตองรับผิดชอบการปฏิบัติหนาที่ของผูรับฝากทรัพยสินนั้น

(28) รับรองผลการนับมติในการแกไขเพิ่มเติมโครงการของผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ
55 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ โดยบริษัทจัดการมีหนาที่สงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการ
นับมติใหแกผูดูแลผลประโยชน

ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม และตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนาที่ดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู
ดูแลผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีหนาที่ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรายใหม สามารถปฏิบัติหนาที่ตอไป
ได ซึ่งการดําเนินการดังกลาวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกตอง และครบถวนของสิ่งที่สงมอบใหผูดูแลผลประโยชน
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
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(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่ง มีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวให
อีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชน ไมปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดตกลงไวผูดูแลผลประโยชนหรือบริษัทจัดการ
อาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลใหบริษัทจัดการและผูดูแล
ผลประโยชนไมสามารถตกลงที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับประกาศ คําสั่งระเบียบและขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลใหเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาวตอไป ผู
ดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไม
นอยกวา 90 วัน

(4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมาก ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมดของกองทุน เรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน

(5) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวย
คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนแกไขคุณสมบัติใหถูกตอง
ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการทราบเหตุดังกลาว และแจงการแกไขดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต. ทราบภายใน 3 วัน
ทําการนับแตวันที่แกไขเสร็จสิ้น

ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดแกไขคุณสมบัติใหถูกตองภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผล
ประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต . ภายใน 15 วันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว และเมื่อไดรับอนุญาตแลว บริษัทจัดการ
จะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทนโดยพลัน

(6) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนหรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของไปเปดเผย หรือใชในทางที่กอหรืออาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน หรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผล
ประโยชนได โดยบอกกลาวใหผูดูแลผลประโยชนทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน

อนึ่ง ถาการเปนผูดูแลผลประโยชนสิ้นสุดลง ใหผูดูแลผลประโยชนจัดการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุน
ใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหม หรือตามคําสั่งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื่นใดที่
จําเปน เพื่อใหการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดเปนไปโดยเรียบรอยโดยฉับพลัน เพื่อสามารถทํางานไดอยางตอ
เนื่อง

ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวม หรือผูถือหนวยลงทุนที่ไมเขาขอยกเวนใหกระทําได
หากเปนกรณีที่มีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได
สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :

ทรัพยสินของกองทุนจะเก็บแยกจากทรัพยสินอื่น ณ สํานักงานของผูดูแลผลประโยชน คือ
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ชื่อ :  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

ที่อยู :  1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท : 0-2296-4763-90

และ/หรือที่บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแหงประเทศไทย และ/หรือศูนยรับฝากหลักทรัพยตาง
ประเทศอื่นใด และ/หรือผูรับฝากทรัพยสินหรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพยสินของผูดูแลผลประโยชน และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต ที่บริษัทจัดการและ/หรือผูดูแลผลประโยชนแตงตั้งขึ้นเพื่อเก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ

3. นายทะเบียนหนวยลงทุน
ชื่อ : บริษัท 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 :

5. ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker)
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

6. ผูลงทุนรายใหญ (Participating Dealer) : -

7. ที่ปรึกษาการลงทุน
ชื่อ :
ที่อยู :

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ :

-
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8. ที่ปรึกษากองทุน
ชื่อ :
ที่อยู :

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ :

-

9. ผูประกัน
ประเภทของผูประกัน :
ชื่อ :
ที่อยู :

ประเภทและการประกอบธุรกิจของผูประกัน :

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของผูประกัน :

สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ :
ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

รายละเอียดเกี่ยวกับการประกัน
เงื่อนไขการรับประกัน :

-

จํานวนเงินทุนประกัน :
จํานวนผลตอบแทนที่ประกัน :
ระยะเวลาการประกัน :
วันครบกําหนดระยะเวลาการประกันแตละงวด :
วันที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับชําระเงินลงทุน (และผลตอบแทน) :
ผลของการขายคืนหนวยลงทุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการประกัน :

ผลของการขายคืนหรือไถถอนหนวยลงทุนเมื่อครบกําหนดระยะเวลาประกัน ในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนสุทธิสูงกวามูลคา ที่ประกัน :

การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใดอันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน จะตองไดรับมติของผูถือหนวยลง ทุน :

เงื่อนไขการเปลี่ยนผูประกัน :

10. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) : -

11. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน : -

12. Prime Broker
ชื่อ :
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ที่อยู :

13. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน
สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนแกบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอ "วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน"

สิทธิในการรับเงินปนผล :

ไมมี

สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :

1. ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหนวยลงทุนได ทั้งนี้ ตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีวิธีการ
โอนหนวยลงทุน ดังนี้

(ก) ผูโอนและผูรับโอน จะตองมายื่นคําขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองที่สํานักงานนายทะเบียนหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูรับโอนไมไดเปนผูใช
บริการกองทุนเปดกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองกรอกรายละเอียดในคําขอ ใชบริการกองทุนเปด และยื่นตอนายทะเบียนหนวยลงทุน
พรอมคําขอโอนหนวยลงทุน

(ข) ในการโอนหนวยลงทุน ผูโอนซึ่งเปนผูถือหนวยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ และผูถือหนวย ลงทุนประเภทนิติบุคคลจะตองแสดงเอกสารสําคัญที่แสดงถึง
การทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เชน หนังสือรับรอง หนังสือมอบอํานาจกระทําการ และหนังสือบริคณหสนธิของนิติบุคคลนั้น ตอ
บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน

(ค) ผูโอนหนวยลงทุนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด และหลังจากที่นายทะเบียน
หนวยลงทุนไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบ ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี พรอม
หลักฐานการรับคําขอโอนหนวยลงทุนแกผูโอนและผูรับโอนไวเปนหลักฐาน

(ง) ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุนของ ผูโอนและผูรับโอน
ในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนหรือเอกสารแสดง
สิทธิในหนวยลงทุนทางไปรษณีย แกผูโอนและผูรับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวย
ลงทุนพรอมเอกสารครบถวนตามที่กําหนด2. ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดตามปกติ แตทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนไมอาจโอน
หนวยลงทุนใหกับหรือเพื่อประโยชนกับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐ
อเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กลาว

3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
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4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเกี่ยวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว

5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1 - 4

ดังนั้น บริษัทจัดการจะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน หากการโอนนั้นเปนการโอนหรือจําหนายใหกับหรือเพื่อประโยชนกับผูลงทุนที่
มีลักษณะดังกลาวขางตน

ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :

1. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน ไมวาทอดใดๆ หากการโอน
หนวยลงทุนดังกลาว อาจทําใหบริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใตการจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงดานภาษี หรือความ
เสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและตางประเทศที่มี
ลักษณะเดียวกัน

2. ผูถือหนวยลงทุนสามารถไมอาจโอนหนวยลงทุนใหกับหรือเพื่อประโยชนกับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐ
อเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กลาว

3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเกี่ยวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว

5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1 - 4

ดังนั้น บริษัทจัดการจะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน หากการโอนนั้นเปนการโอนหรือจําหนายใหกับหรือเพื่อประโยชนกับผูลงทุนที่
มีลักษณะดังกลาวขางตน

สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการ แกไขเพิ่มเติมโครงการ 
ทั้งนี้ เปนไปตามขอ  “วิธีการแกไขโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ”

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัท
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จัดการหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (omnibus account) จะไมนับคะแนนเสียงของบุคคล
หรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ทั้งนี้ เวนแตคณะกรรมการ ก .ล .ต 
. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต .ประกาศกําหนดเปนอยางอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบ ยกเวนหรือผอนผันใหดําเนินการเปนอยางอื่นได

สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนหากกองทุนตองเลิกไป โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เห็น
ชอบเปนผูชําระบัญชีโดยจะไดดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุในขอ  “การชําระบัญชีกองทุนบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”

สิทธิประโยชนอื่นๆ :

สิทธิในการเปลี่ยนประเภทของหนวยลงทุน เนื่องจากหนวยลงทุนของกองทุนเปนประเภทระบุชื่อผูถือ ผูถือหนวยลงทุนจึงไมมีสิทธิในการขอ
เปลี่ยนประเภทของหนวยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนที่ยังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไมครบ
การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวย
ลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกําหนดในขอผูกพันซึ่งลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวม
โดยชอบ
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทน และคืนเงินทุนไดไมเกินไปกวาสวนของทุนของกองทุน
รวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิในการไดรับประโยชนตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถือหนวยลงทุน
แตละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนดของหนวยลงทุนชนิดนั้น ๆ ดวย

14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :
-
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :

(1) นายทะเบียนหนวยลงทุน จะดําเนินการบันทึกชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ซึ่งในกรณีผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คน
ขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในใบ“คําขอใชบริการกองทุนรวม” เปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนหรือผูรับ
เงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน

(2) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ไดรับคําสั่งซื้อพรอมเอกสารประกอบที่สมบูรณครบถวน
และไดรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูสั่งซื้อเรียบรอย นายทะเบียนหนวยลงทุน จะออก “สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน” ใหแกผู
สั่งซื้อหนวยลงทุนภายในวันทําการซื้อหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ไดทํารายการ
ซื้อหนวยลงทุนนั้น โดยผูสั่งซื้อหนวยลงทุนมีหนาที่มารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนดวยตนเอง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนใหดําเนินการเปนอยางอื่นได

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุน อาจมอบหมายใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้งเปนผูดําเนินการดัง
กลาวตามวรรคหนึ่ง  หรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเปนผูดําเนินการดังกลาวในนามบริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
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(3) การสั่งซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อจะสมบูรณตอเมื่อคําสั่งซื้อถูกตองครบถวน และบริษัทจัดการไดรับเงินคาซื้อหนวยลงทุนและบริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนไดทํารายการเพื่อจัดสรรหนวยลงทุนใหผูสั่งซื้อแลว โดยสิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียน
หนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อขาย สับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น

(4) เมื่อผูถือหนวยลงทุนซื้อและหรือขายคืน และหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแตละครั้ง และบริษัทจัดการไดทํารายการดังกลาวสมบูรณแลว
ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ที่จะตองนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนไปบันทึกรายการใหขอมูลเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยสามารถทําได
ตั้งแตวันทําการถัดจากวันทําการที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ทํารายการนั้น ๆ สมบูรณแลว
(ในเวลาทําการ ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ) เวน
แตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนใหดําเนินการเปนอยางอื่นได

(5) หากเกิดกรณีที่ขอมูลในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและขอมูลในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามขอมูลของนายทะเบียนหนวยลงทุน
ไมตรงกัน บริษัทจัดการและนายทะเบียนจะถือวาขอมูลและยอดคงเหลือของหนวยลงทุนของกองทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
ตามขอมูลของนายทะเบียนหนวยลงทุน เปนขอมูลทางทะเบียนของผูถือหนวยลงทุนที่ถูกตองและเปนปจจุบัน

(6) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน เฉพาะในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นสมควรหรืออนุญาตให
ดําเนินการได เทานั้น

(7) หากปรากฏขอผิดพลาดในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน และ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการ
ทักทวงขอผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและ/ หรือรายงานการถือหนวยลงทุน

เงื่อนไขอื่น ๆ

หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน

(1) นายทะเบียนหนวยลงทุน จะดําเนินการบันทึกชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ซึ่งในกรณีผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คน
ขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในใบ“คําขอใชบริการกองทุนเปด” เปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนหรือผูรับ
เงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน

(2) ในกรณีที่หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนเปน “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน” นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก “หนังสือรับรอง
สิทธิในหนวยลงทุน” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหนวยลงทุน เพื่อเปนการยืนยันจํานวนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน และจะจัดสงหนังสือรับรอง
สิทธิในหนวยลงทุน พรอมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถามี) แกผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนโดยทางไปรษณียหรือใหผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปน

ผูมอบให ภายใน 15 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุน ที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนที่
นายทะเบียนหนวยลงทุนไดสงใหผูถือหนวยลงทุนฉบับลาสุดเปนรายการที่เปนปจจุบันและถูกตอง
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(3) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน เฉพาะในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนรองขอใหบริษัทจัดการ
ออกใบหนวยลงทุน เพื่อนําไปใชเปนหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่น ๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหนวยลงทุน
ทุกกรณีจะกระทําเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร เทานั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

(ก) ผูถือหนวยลงทุนกรอกคําขอใหออกใบหนวยลงทุน ซึ่งขอรับไดจากนายทะเบียนหนวยลงทุน

(ข) ผูถือหนวยลงทุนยื่นคําขอใหออกใบหนวยลงทุน พรอมชําระคาธรรมเนียมการออกใบหนวยลงทุนตอนายทะเบียนหนวยลงทุน

(ค) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนตามจํานวนหนวยลงทุนที่

ผูถือหนวยลงทุนกรอกในคําขอใหออกใบหนวยลงทุน สําหรับกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกจํานวนหนวยลงทุนในคําขอใหออกใบหนวยลงทุน 
มากกวาจํานวนหนวยลงทุนที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะให
ออกใบหนวยลงทุนสําหรับหนวยลงทุนจํานวนเทาที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น

(ง) ใบหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการออกแกผูถือหนวยลงทุน จะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ่งจะระบุชื่อผูถือหนวย
ลงทุน และในใบหนวยลงทุนจะตองมีลายมือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื่อ
นายทะเบียนหนวยลงทุนหรือใชเครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะอนุญาตใหทํา
ได จึงจะถือวาใบหนวยลงทุนถูกตองและมีผลสมบูรณตามกฎหมาย

(จ) ผูถือหนวยลงทุนที่มีใบหนวยลงทุน หากจะขายคืนหนวยลงทุนจํานวนดังกลาวจะตองนําใบหนวยลงทุนมาสงมอบคืนแกนายทะเบียน
หนวยลงทุนเพื่อโอนหนวยลงทุนนั้นเขาระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) กอน จึงจะขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวได

(4) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการใหมีการออกและจัดสง “รายงานการถือหนวยลงทุน” ซึ่งไดรับการปรับปรุงรายการใหเปน
ปจจุบันอยางนอยเปนรายหกเดือน โดยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูลงทุนทราบขอมูลดังกลาวในชองทางที่เหมาะสม เชน ทางไปรษณีย หรือทาง
จดหมายอิเล็คทรอนิกส (E-mail) เปนตน แกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนหนวยลงทุน ณ วันที่ออกรายงานดังกลาว

(5) หากปรากฏขอผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการทักทวง
ขอผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและ/ หรือรายงานการถือหนวยลงทุน

(6) บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หนวยลงทุน (Fund Book) เปนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบ
ใหดําเนินการได โดยบริษัทจัดการจะปดประกาศลวงหนา 7 วัน กอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่
ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง

และในกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉิน หรือเกิดเหตุอันจําเปนและสมควร บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะใชรูปแบบของ
หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนที่พิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสมกับสถานการณในขณะนั้น โดยจะเปนเพื่อประโยชนของกองทุนและผู
ถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ และไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยในกรณี
ดังกลาวบริษัทจัดการจะปดประกาศที่ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัท
จัดการแตงตั้ง โดยไมชักชา
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และเมื่อบริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ใหถือวาหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบที่ใชในขณะนั้น เปนหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนแทน หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบเดิม

(7) บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเงื่อนไขในการออกหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและ
ระยะเวลาการสงมอบ เพื่อประโยชนแกกองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกปองผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือเพื่ออํานวยความสะดวกให
แกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต  โดยไมถือวาเปนการปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน และไมถือเปนการแกไขโครงการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :

ไมมี

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :

หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมจะไมสามารถชําระหนี้ได
บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นทั้งที่เปนหลักประกันและมิใชหลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ ดังนี้

16.1 กรณีที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย

16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย ผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ 
วันที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยเปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้

16.1.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะไมนําทรัพยสินดังกลาวและเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้ มารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได
โดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ เวนแตกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้ตกลงรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินนั้นได 
และในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากเงินสํารองรายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการบริหารทรัพยสินนั้น

16.1.3   เมื่อมีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินไดสุทธิจากทรัพยสิน
ที่ไดจากการรับชําระหนี้คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่มีเงินไดสุทธิ และจะแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได
เฉลี่ยเงินคืน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเปนอยางอื่น

ในการเฉลี่ยเงินคืนแตละครั้งตามขอ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงใหเห็นวา เงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ไม
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คุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวไปรวมจายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ย
เงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนจะคุมกับภาระคาใชจายก็ได ทั้งนี้ หากไดมีการจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้จนครบถวนแลว และ
ปรากฏวาเงินไดสุทธินั้นไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวมารวมคํานวณเปนมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมก็ได

16.1.4    เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยแลว ตอมาปรากฏวากองทุนรวมไดรับชําระหนี้ตามตราสารแหง
หนี้หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในขอ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย

16.2.1 กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน
โดยมติเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือไดรับความเห็น
ชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะนั้นการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสิน
ดังกลาวเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้น

ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่
กองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหนี้ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการคาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหนี้

16.2.2  เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยจะกําหนดราคาทรัพยสินนั้นเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพยสินดังกลาวดังนี้

(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปนทรัพยสิน
ของกองทุนรวมก็ได

(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจําหนายทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกที่
สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดัง
กลาว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว

ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม

16.3 กรณีที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ได บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูถือ
หนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไม
สามารถชําระหนี้ได เปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชําระหนี้ก็ได ในการดําเนินงานดังกลาวบริษัทจัดการไมตองนํา
ตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้นมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม

การชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน ณ เวลาที่กําหนด เทานั้น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกบุคคลที่เกี่ยวของอื่น ๆ (ถามี) :
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-

17. การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน :

-

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 125(5) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แกผูถือ
หนวยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวา
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหนวยลงทุน ในกรณีดังนี้
(ก) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนที่มิใชรายยอย และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผูถือหนวยลงทุนไม
เปนผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญ หรือผูมีเงินลงทุนสูง ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผู
ถือหนวยลงทุนไมเปนผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหนวยลงทุน ดังนี้
1. หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายใหผูถือหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเปนกองทุนรวมหุนระยะยาวที่
จัดตั้งขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน และขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียง (ถามี) :

-

หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน:

-

การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได
ดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผล
ผูกพันตามมติ
มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้นเสียไป
ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวย
ลงทุน (มติของผูถือหนวยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งเขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน นอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ขอมติ ผูถือหนวยลงทุนที่กําหนดไวในขอผูกพัน หรือที่กําหนดไวในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กําหนดในประกาศนี้แลว
ใหเปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย
(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ตองไดรับ
มติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือ มติพิเศษของ
จํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของ จํานวนหนวย
ลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
วิธีการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน :

-
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การแกไขเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่งของขอผูกพันที่เปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในขอผูกพัน และมีสาระสําคัญที่เปนไปตาม และไมขัดหรือ
แยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือ
วาขอผูกพันสวนที่แกไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคูสัญญา
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ เรื่อง
ที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ใหรวมถึง
(ก) ขอกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 
(ข) ขอกําหนดเกี่ยวกับการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามขอ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทน. 19/2554 
(ค) ขอกําหนดเกี่ยวกับการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 
(ง) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประกันตามขอ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและ
ขอกําหนดเกี่ยวกับ การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน 
(จ) เรื่องที่ผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะ ดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยไมตองไดรับมติของผูถือ
หนวยลงทุน
(ก) เปนการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไขเพิ่มเติม โดยไดรับมติโดยเสียงขางมาก
หรือมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน แลวแตกรณี หรือ 
(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเปนหรือสมควร และไมกระทบตอสิทธิของผูถือ
หนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด
ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งประทับ
ตราบริษัท (ถามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ที่ทําการและเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อใหผูถือ
หนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมทั้งจัดสงสรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน พรอมทั้งเหตุผลและความจําเปนใหผูถือหนวยลงทุน พรอมกับ
การสงรายงานประจําปของกองทุนรวม

18. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :

21.2.  รายละเอียดเพิ่มเติม : ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวม
แบบเปนการทั่วไป และการฝาฝนหรือการไมปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแกไข
เยียวยาความเสียหายโดยไมชักชา  โดยในกรณีที่เกิดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวม
ยินยอมใหนําขอพิพาทเขาสูการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

ทั้งนี้ กองทุนไมไดมีการประกัน คุมครองเงินตนหรือประกันผลตอบแทน

19. การเลิกกองทุนรวม
เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

22.1.  เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน เมื่อปรากฏกรณีดังตอไปนี้

22.1.1. หากปรากฏวากองทุนมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวนดังนี้

(1) มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดของกองทุน โดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือนอยกวา 50 ลานบาทใน
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วันทําการใดและบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุน เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน

(2) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด

(3) เมื่อมีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด แตไมรวมถึงกรณีที่
เปนการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนวยลงทุน

(4) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาหาวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสามของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด แตไมรวมถึงกรณีที่เปนการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมหนวยลงทุน

22.1.2. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุน เนื่องจากบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวน กระทําการจนกอ
ใหเกิดความเสียหายแกกองทุน

22.1.3. เมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน

22.1.4. ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจัดการกองทุนใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนที่กําหนดไวในโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีที่ภาวะตลาดการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง
สูงจนมีผลใหอัตราผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะลงทุนมีความผันผวนจนอาจทําใหการลงทุนในตางประเทศขาดความเหมาะสมใน
ทางปฏิบัติ

22.1.5. เมื่อกองทุนครบกําหนดอายุโครงการ

22.1.6. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป หากปรากฏกรณีดังตอไป
นี้ เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนดเปนอยางอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบ ยกเวนหรือผอนผัน
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
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ลงทุนทั่วไปอยางแทจริง และสํานักงานสั่งใหบริษัทจัดการกองทุนรวมทําการแกไข หรือดําเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที่กําหนด เพื่อให
กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นนั้นเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริงและบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการตามที่สํานักงาน
สั่งได หรือดําเนินการแลวแตไมสามารถทําใหกองทุนรวมเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง

22.1.8. กรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะดําเนินการเลิกโครงการกองทุนไวในรายละเอียดโครงการ

22.1.9. ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังตอไปนี้  สํานักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมได

(1) มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแยงกับ
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว

(2) มีการจําหนายหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิไดปฏิบัติหรือดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการเสนอขายหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการจัดสงหรือแจกจาย
หนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหนวยลงทุน

(3) ในกรณีที่เปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏขอเท็จจริงวามีผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนบุคคลอื่นใดที่มิใช
ผูลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม

(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมปฏิบัติหรือไมสามารถดําเนินการตามคําสั่งของสํานักงานตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ

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

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกสํานักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมภายหลังจากมีการจดทะเบียนกองทุน
รวมแลว ใหดําเนินการใหมีการเลิกกองทุนรวมทันที

22.1.10   บริษัทหลักทรัพยจะเลิกกองทุนรวม เมื่อสํานักงานมีคําสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสํานักงานมีคําสั่งเพิกถอนการ
อนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน

22.1.11 เมื่อบริษัทจัดการตองดําเนินการเลิกกองทุนอันเนื่องมาจากจํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงหรือมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา
จํานวนที่กําหนด หรือปรากฏขอเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุน
เกินกวาจํานวนที่กําหนดและการเลิกกองทุนรวมจะเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป 
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนสวนบุคคล
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22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน เมื่อปรากฏกรณีดังตอไปนี้

(1) ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันทําการที่ปรากฏเหตุตาม 22.1.1.

(2) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียน รวมทั้งแจงเปนหนังสือใหสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบดวย ทั้งนี้ภายใน 3 วันทําการนับแตวันทําการที่ปรากฏเหตุตาม 22.1.1.

(3) จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันทําการที่ปรากฏเหตุตาม 22.1.1. เพื่อ
รวบรวมเงินเทาที่สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ

(4) ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมไดตาม (3) ใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแตวันทําการที่
ปรากฏเหตุตาม 22.1.1. และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแลวจะถือวาเปนการเลิกกองทุนเปดนั้น

เมื่อไดดําเนินการตาม (1) ถึง (4) แลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยูจากการดําเนินการตาม (3) บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม

ในกรณีที่บริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังตอไปนี้

(1) แจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงานทราบ และแจงใหตลาดหลักทรัพยทราบในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ กอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวาหาวันทําการ

(2) ดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกลาวกอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวาหาวัน
ทําการ เชน ประกาศในหนังสือพิมพรายวันแหงทองถิ่น เปนตน และ

(3) จําหนายทรัพยสินของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย และตั๋วสัญญาใช
เงินที่มีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุนรวม

ในกรณีที่ปรากฏวากองทุนเปดจะตองดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามขอ “การเลิกกองทุนรวม” ใหบริษัทจัดการไดรับการยกเวนไมตอง
ปฏิบัติในเรื่องดังตอไปนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแกไขเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการใหเปนไปตามประกาศที่แกไขดวย

(1) การจัดทําและจัดสงหนังสือชี้ชวนใหมใหเปนปจจุบันตามขอ “สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” หากวันที่ปรากฏเหตุ
ตามหลักเกณฑดังกลาวเกิดขึ้นกอนหรือในวันที่ครบกําหนดจัดทําหรือจัดสงหนังสือชี้ชวน หรือบริษัทจัดการไดรับผอนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควร

(2) การจัดทําและจัดสงรายงานการลงทุนตามขอ “สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ
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ดังกลาวเกิดขึ้นกอนหรือในวันที่ครบกําหนดจัดทําหรือจัดสงรายงาน

(3) การจัดทํารายงานพอรตโฟลิโอ ดูเรชัน (portfolio duration) ตามขอ “สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” นับตั้งแต
วันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑดังกลาว และการจัดสงรายงานดังกลาว หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑดังกลาวเกิดขึ้นกอนหรือในวันที่
ครบกําหนดจัดสงรายงาน

(4) การจัดทํารายงานการลงทุนตามขอ “สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” นับตั้งแตวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑดัง
กลาว และการจัดสงรายงานดังกลาว หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑดังกลาวเกิดขึ้นกอนหรือในวันที่ครบกําหนดจัดสงรายงาน

(5) การจัดทําและจัดสงรายงานเพื่อแสดงขอมูลตามขอ “สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” หากวันที่ปรากฏเหตุการณ
ตามหลักเกณฑดังกลาวเกิดขึ้นกอนหรือในวันที่ครบกําหนดจัดทําหรือจัดสงรายงาน

(6) การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามขอ “วิธีการคํานวณ
กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน” นับตั้งแตวันที่ปรากฏเหตุตาม
หลักเกณฑดังกลาว และการประกาศมูลคาและราคาดังกลาวตามขอ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน” นับตั้งแตวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑดังกลาว

การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน เมื่อปรากฏกรณีดังตอไปนี้

22.2.1 เมื่อปรากฏเหตุเลิกกองทุนเปดตามขอ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี้

(1) ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1

(2) แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1 โดยวิธีการดังนี้

(ก) แจงผูถือหนวยที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนโดยชองทางใดๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได

(ข) แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน

(ค) แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน

(1) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเทาที่
สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยใหผูถือหนวยโดยอัตโนมัติ
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(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

(3) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย และตั๋ว
สัญญาใชเงินที่มีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุนรวม

20. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน

เมื่อไดดําเนินการตามขอ  “การเลิกกองทุนรวม” แลวปรากฏวายังมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยู บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม และจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระบัญชี โดยจะไดดําเนินการใหมีการจําหนายทรัพยสินและ ชําระภาระหนี้สินของกองทุน และแจกจาย
เงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนเฉลี่ยตามจํานวนหนวยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต ประกาศกําหนด

ทั้งนี้ คาใชจายและคาตอบแทนในการชําระบัญชีกองทุนบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  บริษัทจัดการจะหัก
จากทรัพยสินของกองทุน และเมื่อการชําระบัญชีเสร็จสิ้น ผูชําระบัญชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. และ
ภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนแลว หากปรากฏวามีทรัพยสินคงคางอยู ผูชําระบัญชีจะจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์
ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

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