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SCB RETIREMENT YEAR 2586 (SCB2586)

 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 มีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน / ตราสารแห่งหนี้ / ตราสารกึ่ง
หนี้กึ่งทุน / เงินฝาก /หน่วยลงทุนของกองทุน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ย
รอบปีบญ
ั ชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
 กองทุ น จะลงทุ น หรื อ มี ไว้ ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศ (ถ้ามี) ที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ กล่าวคือ กองทุนไม่ได้ลงทุนในสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงิน
บาททั้งจำนวน จึงไม่สามารถลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ นได้ทั้งหมด และทำให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนมีโอกาสขาดทุนหรือ
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉพาะส่วนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยง
ดังกล่าว อีกทั้งการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีตน้ ทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยรวมลดลงจากต้นทุน
ที่เพิ่มขึ้น
 กองทุ น อาจลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารการลงทุ น (efficient portfolio
management (EPM)) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทาง
ราคาตราสาร/หลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย สภาวะอัตราแลกเปลี่ยนและค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น เพื่อให้
สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้นและ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน เช่น ในบางขณะผู้จัดการกองทุนอาจ
ปรับลดสัดส่วนการลงทุนในตราสาร/หลักทรัพย์ (Asset allocation) และเพิ่มการลงทุนในสัญญาชื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิง
กับตราสาร/หลักทรัพย์นั้น เพื่อเป็นการลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการลงทุนของกองทุน เป็นต้น ดังนั้น จึงทำให้กองทุนนี้มี
ความเสี่ยงมากกว่ากองทุนโดยทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุน
ทั่วไป
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิ ชย์
สำหรับการเกษียณอายุ ปี 2586 เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และ
ผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
 อนึ่ง ณ วันครบอายุโครงการ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธินำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดของผู้ถอื หน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อ
ยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการในวันทำ
การถัดไป โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันทีทำรายการโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน หรือกองทุน
รวมตลาดเงินอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับลดหรือยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำของการ
ลงทุน/สัง่ ซื้อกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทัง้ นี้ ขึน้ กับดุลยพินจิ ของบริษัทจัดการ

1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586: SCB2586

 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 (“กองทุน”) การเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของ
กองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน
ของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่
รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัด
เพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สนิ ของบุคคลดังกล่าว และบริษทั หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
 ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน
หนังสือชี้ชวน
 ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มคี ำสั่งไว้
 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และ
เมื่อมข้อสงสัยให้สอบถาม ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
 บริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวมใช้ ข้ อ มู ล ในอดี ต ในการคำนวณค่ า สั ม บู ร ณ์ ข องค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ (absolute
correlation coefficient) กองทุ น รวมจึ ง มี ค วามเสี่ ย ง หากสิ น ค้ า หรื อ ตั ว แปรที่ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า อ้ า งอิ ง
(underlying) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีตซึ่งอาจส่งผลให้
การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิ
แก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตาม พันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของ
รัฐต่างประเทศ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 10 สิน้ สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566
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รายละเอียดกองทุนรวม
ชื่อโครงการ

:

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586
SCB RETIREMENT YEAR 2586 (SCB2586)

อายุโครงการ

:

ประมาณ 30 ปี (โดยไม่ตำ่ กว่า 29 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 30 ปี 1 เดือน) นับแต่
วันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็นกองทุนรวม

วันที่ได้รบั อนุมตั ใิ ห้จัดตั้ง/จัดการกองทุนรวม

:

วันที่ 10 ตุลาคม 2556

วันที่จดทะเบียนกองทุน

:

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทโครงการ
 กองทุนรวมรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน ประเภทรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
นโยบายการลงทุนของกองทุน
 กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย
ลงทุนของกองทุน เช่น กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณา
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือในต่างประเทศ โดยกองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ซงึ่ ตราสารแห่ง
ทุนได้ตั้งแต่รอ้ ยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม รวมทั้งอาจนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศที่สง่ ผลให้มี net
exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ โดย
กองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่
กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
ในช่วงแรกกองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการปรับสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยปรับสัดส่วนให้มีระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับช่วง
อายุที่เหลือของโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงการเกษียณอายุของกลุ่มผู้ลงทุนหรือปรับตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ลงทุนใน
แต่ละขณะ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management) ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาตราสาร/หลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น เพื่อให้สามารถสร้าง
ผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน เช่น ในบางขณะผู้จัดการกองทุนอาจปรับลดสัดส่วนการลงทุน
ในตราสาร/หลักทรัพย์ (Asset allocation) และเพิ่มการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับตัวแปรนั้น เพื่อเป็นการลดต้นทุน
หรือค่ าใช้จ่ ายในการลงทุ น ของกองทุ น เป็ น ต้ น รวมถึ งกองทุ น อาจลงทุ น ในตราสารที่ มี ลั ก ษณะของสั ญ ญาซื้ อขายล่ วงหน้ าแฝง
(structured note) ได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ รวมทั้ง กองทุนอาจทำธุรกรรมการ
ให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน โดยเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
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กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์(กอง1)หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs)หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
(infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนปลายทางโดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่
ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด ทั้งนี้ กองทุน
ปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง(circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่ลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้
บริษทั จัดการเดียวกัน (cascade investment) เกินกว่า 1 ทอด
การใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน : ห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทุนปลายทางไม่สามารถดำเนินการเพื่อขอมติได้ เนื่องจากติดข้อจำกัดห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุน
ปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ หากได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหน่วย
ของกองทุนปลายทางในส่วนที่เหลือ
อนึ่ง กองทุนจะไม่ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade)ตราสารหนี้
ที่ ไ ม่ ได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ (Unrated)และตราสารทุ น ของบริ ษั ท ที่ ไม่ ได้ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (Unlisted
Securities)ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้(non-investment grade)และตรา
สารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์(Unlisted Securities)ได้เฉพาะกรณีที่ตราสารนั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่
สามารถลงทุ นได้(Investment grade)หรือตราสารทุ นที่ จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ (Listed Securities)แล้วแต่กรณี ในขณะที่
กองทุนลงทุนแต่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงเป็นnon-investment grade หรือ unlisted securities เท่านั้น
ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึ่ง
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ ในภายหลัง รวมถึงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับอายุดูเรชั่นเฉลี่ยของตราสารทั้งหมดของกองทุน
(Portfolio Duration) และ/หรือ การลงทุนในสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้า(Derivatives) และ/หรือ ตราสารหนี้ที่มีลักษณะสัญ ญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) และ/หรือการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับช่วงอายุดูเรชั่นเฉลี่ย และ/หรือ
อายุดูเรชั่นเฉลี่ยของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) และ/หรือ การลงทุนในสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)
และ/หรือตราสารหนี้ที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง Structured Notes) และ/หรือการลงทุนในต่างประเทศดังกล่าว รวมถึง
นโยบายการลงทุนอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด และให้ถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถอื หน่วยลงทุนแล้ว
ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวม
ด้วยก็ได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
1. 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียน
2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพ ย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือมีการ
โอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทัง้ นี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ
นโยบายการกู้ยืม :
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
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ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :
1.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):6.25
2.ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน (%):6.25
3.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):20.00
4.ดัชนี ผ ลตอบแทนรวมของกองทุ น รวมอสังหาริมทรัพ ย์ และกองทรัส ต์เพื่ อการลงทุ น ในอสังหาริม ทรัพ ย์ (PF&REIT Total Return Index)
สัดส่วน (%):3.75
5.MSCI World Net Total Return USD Index สัดส่วน (%):60.00
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลีย่ น เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
6.ดัชนี FTSE Strait times REIT Index สัดส่วน (%):3.75
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลีย่ น เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
หมายเหตุ:
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบาย
การลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบาย
เกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ
ประกาศ ข้ อ กำหนดของสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ ย วกั บ มาตรฐานการวั ด ผลการดำเนิ น งานของกองทุ น รวม และ/หรือ การ
เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
ผลตอบแทนที่ผลู้ งทุนจะได้จากเงินลงทุน


ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น ในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ผลู้ งทุนทำการขายคืนมีมูลค่าสูง
กว่ามูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ผู้ลงทุนทำการซื้อกองทุน
ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สนิ ทางเลือก โดยมีสดั ส่วน
การลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV
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ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม
Q:

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร

A:

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

Q:

กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการล่าสุดเท่าใด

A:

5,000 ล้านบาท

Q:

กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใดและผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด

A:

เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงิน และลงทุนระยะยาวเพื่อการเกษียณอายุ โดยผู้ลงทุนต้องการผลตอบแทนในระดับ
ที่สูงขึ้นและสามารถรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการที่กองทุนผสมจะมีการลงทุนในตราสารทุนได้ และสามารถลงทุนในช่วงระยะเวลา
ประมาณ 30 ปี (โดยไม่ต่ำกว่า 29 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 30 ปี 1 เดือน)

Q:

ปัจจัยใดที่มผี ลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

A:

ปัจจัยที่มผี ลกระทบที่สำคัญ ได้แก่
- การเปลีย่ นแปลงของราคาตราสารหนี้
- ความสามารถในการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
- การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

Q:

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผปู้ ระกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มงุ่ เน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร

A:

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ไม่มีผปู้ ระกันเงินลงทุนหรือคุ้มครองเงินต้นให้แก่ผลู้ งทุน

Q:

กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร

A:

วันที่สนิ้ สุดรอบระยะเวลาบัญชี : เดือนตุลาคม

Q:

กองทุนรวมกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
ดังกล่าวไว้อย่างไร

A:

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ซึ่งหากมีการลงทุนกองทุนจะลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

Q:

ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงต่อเงินทุนของกองทุนรวม
เป็นอย่างไร

A:

กองทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง โดยการลงทุนดังกล่าวจะมีวตั ถุประสงค์
เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ซึ่งหมายความถึง การลดความเสี่ยง การลดค่าใช้จ่าย และการเพิ่มรายได้ของกองทุน
โดยไม่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย กองทุนจะไม่ลงทุนเกินมูลค่าเงินลงทุนของกองทุน (Leverage) ดังนั้น ผลกระทบ
ต่อเงินทุนของกองทุนจากการลงทุนข้างต้นจึงจะไม่เกินมูลค่าเงินลงทุนและคล้ายคลึงกับการลงทุนในหลักทรัพย์จริง
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ข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน
Q:
A:

กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
การเสนอขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ “ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน*” ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมี
มูลค่าขั้นต่ำของการสัง่ ซื้อครั้งแรก และมูลค่าขั้นต่ำของการสัง่ ซื้อครั้งถัดไป ดังนี้
มูลค่าขั้นต่ำของการสัง่ ซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสัง่ ซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท
คำนวณเป็ น หน่ ว ยลงทุ น ได้ โดยนำจำนวนเงิน ที่ สั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น หารด้ ว ยราคาขายหน่ ว ยลงทุ น (มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น บวกด้ ว ย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)) ยกตัวอย่าง เช่น หากผู้
ลงทุ น สั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น และค่ า ธรรมเนี ย มสำหรั บ การสั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 0.535 ของมู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.0535 บาทต่อหน่วย โดยหากผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนเท่ากับ 1,000 บาท ผู้
ลงทุนจะได้รบั จำนวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 99.4678 (1,000/10.0535)
ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ :
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานสาขาทุกแห่ง เวลาเปิดทำการ - 15.30 น.
 บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com และทางแอพพลิเคชั่น SCB
EASY APP เวลาเริ่มให้บริการ – 16.00 น.
 บลจ. ไทยพาณิ ชย์ โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. และแอพพลิเคชั่น SCBAM Fund Click เวลาเริ่ม
ให้บริการ -15.30 น
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่ได้รบั การแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลงได้ในภายหลัง
ทั้งนี้ วิธกี ารเสนอขายหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี าร ทีบ่ ริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซือ้ คืนกำหนด
บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงช่องทางการให้บริการข้างต้นในภายหลังได้ โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
และ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ ซึ่งการดำเนินการ
ดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถอื หน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
(ทั้งนี้ *วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนข้างต้น หมายถึง วันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทำการ
ของต่างประเทศที่กองทุนลงทุน และ/หรือวันทำการของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุน และ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
หรือตามที่บริษทั จัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม)
การจัดสรรหน่วยลงทุน
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สงั่ ซื้อหลังจากที่บริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว
ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รบั อนุมัติให้จดั ตั้งโครงการ
จัดการกองทุนรวมจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ "สัง่ ซื้อก่อน ได้กอ่ น" ในกรณี
ที่สั่งซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่จะจัดสรรให้กับรายใดรายหนึ่งได้
ทั้งนี้ บริษทั จัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586: SCB2586

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือชื่อเสียง ความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายของบริษั ทจัดการ บริษั ทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ โดยไม่
จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และช่องทางทีธ่ นาคารกำหนด
 ชำระเป็นเช็ค หรือดราฟต์ลงวันที่เดียวกับวันที่สง
ั่ ซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม
“ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด”
 กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านบริษทั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่นที่ได้รบั การแต่งตั้ง
 นำเช็คหรือเงินสดเข้า “บัญชีซื้อกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด” โดยมีรายละเอียดธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร
เลขที่บญ
ั ชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

049-3-13640-2

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

745-1-03912-6

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

129-3-16151-7

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

001-1-53394-0

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

777-0-05844-9

ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

739-3-63018-7

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

039-6-03709-7

ธนาคารซิตแี้ บงก์ ประเทศไทย

080-0-35101-4

ธนาคารออมสิน

000-0-43238-5

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

0001-114-005054-9

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

10-0000227-0

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

889-100822-9

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

101-1-00545-8

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด

014-7-67600-1

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

80-0026905-7

บริษทั จัดการอาจพิจารณารับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธกี ารอื่นใดที่นอกเหนือจากทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้นโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุน
ทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม
ข้อสงวนสิทธิ
 กรณีผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดานั้น ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่วยลงทุนได้หรือผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ก็
สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันได้แต่สำหรับกรณีผลู้ งทุนที่เป็นนิติบุคคลนั้น ผูล้ งทุนไม่สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษทั จัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิก เปลี่ยนแปลงการให้บริการบัญชีร่วมได้ภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า ซึ่งจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4
คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต
 ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่
บริษทั จัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั ดุลยพินจิ ของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
(IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันดังกล่าวโดยการรับชำระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/
หรือแคชเชียร์เช็ค เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และ ผู้ถอื หน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียง
ผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัท
จัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้น
และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือ
กองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถอื หน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ กรณีเปลี่ยนแปลงเวลาทำรายการอาจเป็น
ระยะเวลาที่มากกว่าหรือน้อยกว่าเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน แต่ทั้งนี้จะไม่น้อยกว่าเวลา 12.00 น. ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว/ถาวรตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน* ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด
ผู้ถอื หน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืน โดยมีมูลค่าขั้นต่ำของการสัง่ ขายคืน และมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่ำ ดังนี้
มูลค่าขั้นต่ำของการสัง่ ขายคืน: 1,000 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ: 1,000 บาท
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระเงินคืนให้ผู้ลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถอื หน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำ
ขอใช้บริการกองทุน หรือจัดส่งเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ถอื หน่วยลงทุนทางไปรษณียล์ งทะเบียน
ผูล้ งทุนสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนได้ที่ :
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานสาขาทุกแห่ง เวลาเปิดทำการ - 15.30 น.
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 บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com และแอพพลิเคชั่น SCB EASY
APP เวลาเริ่มให้บริการ – 16.00 น.
 บลจ. ไทยพาณิ ชย์ โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. และแอพพลิเคชั่น SCBAM Fund Click เวลาเริ่ม
ให้บริการ -15.30 น
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รบั การแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
ทั้งนี้ วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ที่บริษัทจัดการและ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนด
(ทั้งนี้ *วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนข้างต้น หมายถึง วันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทำการ
ของต่างประเทศที่กองทุนลงทุน และ/หรือวันทำการของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุน และ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
หรือตามที่บริษทั จัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม)
สำหรับการทำรายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทำรายการที่ปรากฏอยู่กับธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตไม่ได้ หากได้ทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่วา่ กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสจู น์
ได้ว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากระบบงานที่ให้บริการในเรื่องดังกล่าว โดยทางบริษัทจัดการจะดำเนินการสอบสวนข้อผิดพลาดและ
แก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รบั แจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เว้นแต่บริษัท
จัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้
อนึ่ง ณ วันครบอายุโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธินำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุน
เปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการในวันทำการถัดไป โดยบริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ทำ
รายการโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับลดหรือยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำของการลงทุน/สัง่ ซื้อกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน หรือ
กองทุนรวมตลาดเงินอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ขึ้นกับดุลยพินิจของ
บริษทั จัดการ
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการซื้อหรือขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
หนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดย
ผู้ลงทุนสามารถขอรายละเอียดหนังสือชี้ชวนได้ที่ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง
การกำหนดเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถอื ว่าเป็นรายการ
สั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิน้ วัน
ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รบั รองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ว
การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด แต่เป็นรายการนอกเหนือจากช่วงเวลา
ที่บริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุดทำการ หรือวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้กำหนดให้เป็นวันทำรายการซื้อขาย
หน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณ
ได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไปนั้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนได้ แต่จะไม่น้อยกว่าเวลา 12.00 น. ซึ่งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ
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ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว
บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถอื หน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
บริษทั จัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงวิธีการหรือเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรือความถี่ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถอื หน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง ซึง่ การดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
Q:

กรณีใดที่บริษทั จัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน

A:

บริษั ทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษั ทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทำธุรกรรมของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณี ที่เกิด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตน
ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัตติ ามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้สงั่ ซื้อหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่
บริษทั จัดการกำหนด
(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลกั ษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อ
กฎหมายต่างๆ
(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายอื่น หรือ
ความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ
(ง) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่
เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต
(จ) เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน
การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/
ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถนิ่ ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถนิ่ ที่อยู่ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
(ฉ) บริษั ท จั ดการขอสงวนสิ ท ธิ ป ฏิ เสธคำสั่ งซื้ อ หน่ วยลงทุ น ของผู้ ล งทุ น หากการสั่ งซื้อ ดั งกล่ าวขัดกั บ หลั ก เกณฑ์ ข องสำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของ
บริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษทั จัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถอื หน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

Q:

กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนตามคำสั่งที่รบั ไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร

A:

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถอื หน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้ว
ได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี้
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(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของบริษทั จัดการ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั้งนี้ การเลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ ที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหรือไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง
- การปรับมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิดว้ ยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่
1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ
4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม
5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนซึ่งบริษัทจัดการ
อาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถ
ทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณา
ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ
4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม
5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนซึ่งบริษทั จัดการ
อาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถ
ทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่
สามารถใช้รว่ มกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
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4. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รบั จากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่
สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษทั จัดการอาจใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่
มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีทบี่ ริษัทจัดการกำหนด
ข้อสงวนสิทธิ
1. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา
และหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน
อัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้
เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่
ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อ
หน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้
นั้น ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน
4. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การ
ประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอืน่ กำหนด
- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่ง
จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือ
หน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ
4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม
5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนซึ่งบริษัทจัดการ
อาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถ
ทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
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2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะ
คำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สนิ ลดลงจากภาวะปกติ
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ
4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม
5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนซึ่งบริษทั จัดการ
อาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถ
ทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้รว่ มกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นได้
4. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รบั จากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่
สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษทั จัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มลู ค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch
in) หั ก ด้ ว ยมู ล ค่ า การขายคื น หน่ ว ยลงทุ น (redemption) และหั ก ด้ ว ยมู ล ค่ า การสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ออก (switch out) ทั้ ง นี้
รายละเอียดวิธกี ารคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
(1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
(2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
ซึ่งบริษทั จัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ตา่ งกัน
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
บรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยงั คงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทน
ให้กองทุนแต่อย่างใด
ข้อสงวนสิทธิ
1. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา
และหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้
เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือ
ตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือ
บางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการ
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เรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดย
บริษทั จัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการ
กำหนด
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การ
ประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอืน่ กำหนด
- เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทั่วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตาํ่ กว่าร้อยละ :10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษทั จัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือ เมื่อบริษัทจัดการกองทุน
พิจารณาเห็นสมควร
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะ
ใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน
มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก มูลค่า
การซื้ อ หน่ วยลงทุ น (subscription) บวก มู ล ค่ าการสั บ เปลี่ ย นหน่ วยลงทุ น เข้า (switch in) หั ก ด้ วยมู ล ค่ า การขายคื น หน่ วยลงทุ น
(redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis)
ของคำสัง่ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
สำหรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของ
คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่
ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
5. บริษทั จัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ทีป่ ระกาศใช้
6. บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า
7. ในกรณีที่มกี ารใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้รว่ มกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
8. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รบั จากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่
สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น
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การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ
โดยบริษทั จัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ทไี่ ม่ปกติดว้ ย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม
4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ
5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ทีก่ ำหนดไว้
6) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน
ข้อสงวนสิทธิ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า
Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทัง้ นี้ รายละเอียดวิธกี ารคำนวณเป็นไปตามวิธีทบี่ ริษัทจัดการกำหนด
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ทีป่ ระกาศใช้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption
Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษทั จัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่คา้ งอยูใ่ นรายการ และแจ้งผู้ถอื หน่วย
ลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า
4. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา
และหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น
5. การขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนที่รอการจัดสรรใหม่ อาจเกิดกรณีที่มูลค่า
หน่วยลงทุนลดต่ำลง จนทำให้เงินลงทุนที่เหลืออยู่ในกองทุนต่ำกว่ามูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือ
ดังกล่าวถูกขายคืนออกมาด้วย
6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate อาจเกิดกรณีดงั นี้
- หากเกิ ด กรณี เงิน ลงทุ น จากกองทุ น ต้ น ทางถู ก Redemption Gate จนลดต่ ำ ลงกว่ ามู ล ค่ า ขั้ น ต่ ำ การซื้ อ หน่ วยลงทุ น ของกองทุ น
ปลายทาง อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้
- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนที่เสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนต้นทางที่ถูก Redemption Gate อาจมีมูลค่าต่ำกว่า
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง หรืออาจถูกเลื่อนไปจนสิ้นสุดช่วงเวลา IPO ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้
- ในกรณีที่เป็นวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกรายการหรือนำเงินลงทุนดังกล่าวชำระคืน
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือได้ตามดุลยพินจิ ของบริษัทจัดการ
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำน้อย
กว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพื่อรองรับการกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ
การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension
of dealings)
บริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน: 1 วันทำการ
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กำหนด
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษทั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะ
เป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัตติ ามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
(ข) บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
2.อยู่ ในระหว่างดำเนิ น การเปลี่ย นให้ บ ริษั ท จั ดการกองทุ น รวมรายอื่ น เข้าบริห ารจัดการกองทุ น รวมภายใต้ ก ารจั ดการของตนอั น
เนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จดั การเงินทุน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3
ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง
(interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริต
และสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ
ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถอื หน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการขายคืนนั้น
การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่
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มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล
การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็น
การชั่วคราว ตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทั้งนี้ ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้
Q:
A:

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าและออกได้ ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัท
จัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น โดยผู้ถือหน่วยสามารถติดต่อที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ซึ่งสามารถรับคำสั่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุน หรือเป็นผู้ทำหน้าที่ในการเสนอขายและรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุน หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือช่องทางให้บริการอื่นใดที่บริษัท
จัดการกำหนด ตามกำหนดการและช่องทางที่สอดคล้องกับการทำรายการสั่งซื้อ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) การลดจำนวนหน่วยลงทุนของ
กองทุนต้นทาง (ถ้ามี) ที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง (ถ้ามี) จะทำภายใน 4 วันทำการ
ถัดจากวันที่ทำการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นหรือวันที่คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนนัน้ ได้ แล้วแต่กรณี
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถเพิกถอนคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการได้ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์แล้ว
เว้นแต่ได้รบั ความเห็นชอบจากบริษทั จัดการ
ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ก) กรณีกองทุนต้นทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการ
ได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งเป็นราคาที่รบั รองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
แล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(ข) กรณีกองทุนปลายทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการ
กำหนด ทั้งนี้ วันทำการซื้อขายดังกล่าวจะเป็นวันทำการก่อนวันที่กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้วบวกด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถอื หน่วยลงทุน (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงวิธกี ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
โครางการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบและประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการก่อนการ
เปลี่ยนแปลงการให้บริการดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สำคัญ
ข้อสงวนสิทธิ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผลู้ งทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4
คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต
เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้
เดียว โดยบริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการ
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มีวัตถุประสงค์ที่จะไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้น
และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสับเปลี่ยนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัท
จัดการหรือกองทุน โดยบริษทั จัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถอื หน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชั่วคราว/ถาวร ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
Q:
A:

กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร
1. ผู้ถอื หน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุนให้บดิ า มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถอื หน่วยลงทุน
(ข) การโอนหน่ วยลงทุน ตามคำสั่งศาลหรือ โดยผลของกฎหมาย (ซึ่งไม่ รวมถึ งกรณี ที่ ผู้ล งทุน ที่ เป็ นบุ คคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้ น
ไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกันและปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น)
(ค) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพเิ ศษอื่น ๆ ทีบ่ ริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัตใิ ห้โอนได้
ทั้งนี้ ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่ได้เป็น
ผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
พร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน และชำระค่าธรรมเนียมการโอนตามหัวข้อค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในรายละเอียด
โครงการ (ถ้ามี)
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน พร้อมหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียน
หน่วยลงทุนได้รบั คำขอโอนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถอื หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
2. เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัท
จัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้
โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมือง
สหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวขัดกับ
หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์
ของผู้ถอื หน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

Q:

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้
จากช่องทางใด

A:

บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่าน Website ของ
บริษทั จัดการ: www.scbam.com ทุกวันทำการ
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สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
Q:

กองทุนรวมมีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร

A:

บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กบั ผู้ถอื หน่วยลงทุนทุกครั้งที่ผู้ถอื หน่วยลงทุนมีการทำรายการ
ซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการ
จะจั ด ส่ ง หนั ง สื อ รั บ รองแสดงสิ ท ธิ ในหน่ ว ยลงทุ น /ใบยื น ยั น การซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น พร้ อ มใบเสร็ จ รั บ เงิ น และใบกำกั บ ภาษี ส ำหรั บ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณี ย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทาง
ไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่ระบุที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ทรี่ ะบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนภายใน 7 วันทำ
การนั บ แต่ วันจดทะเบี ย นกองทุ น ส่ วนในกรณี ก ารทำรายการภายหลั งช่วงเสนอขายครั้งแรก นายทะเบี ย นหน่ วยลงทุ น และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบ
ยื น ยั น การทำรายการดั ง กล่ า ว ใบกำกั บ ภาษี ส ำหรั บ ค่ าธรรมเนี ย มการขาย/รับ ซื้ อ คื น /สั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น (ถ้ า มี ) และ/หรื อ
ใบเสร็จรับเงิน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่ระบุที่อยู่ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาต
ดำเนินการเป็นอย่างอื่น

Q:

ผู้ถอื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร

A:

สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถอื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถอื อยู่

Q:

ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม

A:

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สทิ ธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการติดประกาศ ณ ที่
ทำการของบริษทั จัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

Q:

กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร

A:

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำส่งข้อร้องเรียนมาได้ที่
 บริษทั หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2777-7777 กด 0 กด 6
 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000
 ผู้ดแู ลผลประโยชน์ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2296-3582
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป และ
การฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความ
เสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อ
พิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
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Q: การระบุภูมลิ ำเนาในประเทศไทย เพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมลิ ำเนาในประเทศไทย
A: ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมลิ ำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมลิ ำเนาเพื่อ
การวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม
Q:

ข้อมูลเกีย่ วกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

A:

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์
ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ
กองทุนส่วนบุคคล ปัจจุบันบริษัทจัดการ มีกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการจำนวนทั้งหมด 471 กองทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม เท่ากับ 875,353,192,213.32 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)
รายชื่อคณะกรรมการจัดการ



1. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชยั
2. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส
3. นายอาชวิณ อัศวโภคิน
4. นางปิ่นสุดา ภูว่ ิภาดาวรรธน์
5. นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ์
6. ดร.พูนศักดิ์ โล่สุนทร
7. นางสาวมยุรา ถิ่นธนสาร
8. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร
9. นายวโรฤทธิ์ จีระชน
10. นางสาวพิณแก้ว ทรายแก้ว
11. นางสาวอรวี อุดมพาณิชย์
12. นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์
13. นายสมพงษ์ หิรญ
ั ขจรโรจน์
14. นางสาวคุณากร จิรานุกรสกุล
15. นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม
16. นางสาวนภารัตน์ กาญจนสมวงศ์
17. นายปราโมทย์ เล้าสมบูรณ์
18. นางสาวอรอุมา ชีพเป็นสุข


รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
1. นางกิตติยา โตธนะเกษม
2. นางสาลินี วังตาล
3. ดร.ยรรยง ไทยเจริญ
4. นายชลิตติ เนือ่ งจำนงค์
5. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชยั
6. นายปฏิภาณ เลิศประเสริฐศิริ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Investment Officer
Chief Marketing Officer
Chief Operating Officer
Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน
Executive Director กลุ่มจัดการลงทุน Machine Learning
Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้
Executive Director กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ
Executive Director กลุ่มวิเคราะห์การลงทุน
Executive Director กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน
Executive Director กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
Executive Director กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน
Executive Director กลุ่มบัญชีและปฏิบัตกิ ารกองทุน
Executive Director กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
Executive Director กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
Executive Director กลุ่มทรัพยากรบุคคล
Executive Director กลุ่มบริหารความเสี่ยง
Executive Director กลุ่มกลยุทธ์และวางแผน
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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Q:
A:

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
1. นายณรงค์ศกั ดิ์ ปลอดมีชยั
2. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส
3. นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ์
4. ดร.พูนศักดิ์ โล่สุนทร
5. นางสาวมยุรา ถิ่นธนสาร
6. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร
7. นายวโรฤทธิ์ จีระชน
8. นางสาวจารุภทั ร ทองลงยา
9. นายณัฐดนัย ประทานพรทิพย์
10. นายสถิตย์พงษ์ จันทรจิรวงศ์
11. นายไพริชน์ นิตยานุภาพ
12. นางสาวนภาพรรณ ลาภวรกิจชัย
13. นายเอกลักษณ์ กระแสเศียร
14. นายวรุณ บุญรำลึกถนอม
15. นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม
16. นางวิไล ชยางคเสน
17. นางสาวอิสรีย์ ภักดีไทย
18. นายปิยะภัทร์ ภัทรภูวดล
19. นางสาวศศิพมิ พ์ สดแสงจันทร์

หมายเหตุ : * ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
Q:

รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัตกิ ารศึกษา และประสบการณ์การทำงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม

A:

รายชือ่ และข้อมูลที่เกีย่ วข้องกับผู้จัดการกองทุน แสดงได้ดงั นี้

กลุ่มจัดการลงทุน Machine Learning
ลำดับ
1

2

ชื่อ-สกุล
นายพูนศักดิ์ โล่ห์สุนทร

นายไพริชน์ นิตยานุภาพ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารการลงทุนในตราสาร
ทุน เชิง Quantitative

บริหารการลงทุนในตราสาร
ทุน เชิง Quantitative

วุฒิการศึกษา
- ปริญญาเอก Ph.D.Electrical
Engineering University of
Southern California
- ปริญญาโท
M. Electrical Engineer University
of Southern California
- ปริญญาโท
M.S. Mathematical Finance
University of Southern California
- ปริญญาโท
M.A. Mathematics University of
Southern California
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณวุฒิพิเศษ CAIA,CFA, FRM
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์

22

-

-

ประสบการณ์ทำงาน
Executive Director กลุ่มจัดการลงทุน
Machine Learning บลจ. ไทยพาณิชย์
ผู้อำนวยการอาวุโส และหัวหน้าฝ่าย
จัดการลงทุนตราสารทุนเชิงกลยุทธ์
บลจ. ไทยพาณิชย์
ผู้อำนวยการ ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน
เชิงกลยุทธ์ บลจ.ไทยพาณิชย์
ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการลงทุน
ตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์
ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์และ
กลยุทธ์การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์
ผู้จัดการฝ่ายตราสารหนี้ กองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

- Director ฝ่ายวิเคราะห์ Big Data และ
ข้อมูลเชิงปริมาณ บลจ.ไทยพาณิชย์
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ลำดับ

ชื่อ-สกุล

หน้าที่และความรับผิดชอบ

วุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

3

นายสถิตย์พงษ์ จันทรจิรวงศ์

บริหารการลงทุนในตราสาร
ทุน เชิง Quantitative

ประสบการณ์ทำงาน
หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้าน
ตลาด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด
(มหาชน)
นักวิเคราะห์ข้อมูลและโปรแกรม
บริษัท เคซีเอส จำกัด
Director ฝ่าย Machine Learning
ตราสารทุน บลจ. ไทยพาณิชย์
Associate Director ฝ่าย Machine
Learning ตราสารทุน
บลจ. ไทยพาณิชย์
Senior Investment Analyst
Employees Retirement System of
Texas, USA

- ปริญญาโท
M.S. Computational Finance
and Risk Management
University of Washington
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คุณวุฒิพิเศษ CFA

-

- Principal กลุ่มจัดการลงทุน Machine
Learning บลจ. ไทยพาณิชย์
- Senior Portfolio Manager, QIS
Capital
- Principal กลุ่มจัดการลงทุน Machine
Learning บลจ. ไทยพาณิชย์
- Manager ฝ่ายบริหารความเสี่ยงการ
ลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ (กบข.)
- Quant Researcher
JP Morgan Securities Hong Kong
- VP of Research, WorldQuant
Research Thailand LLC
- Associate Director
ฝ่ายจัดการลงทุน Machine Learning
บลจ. ไทยพาณิชย์
- ผู้ชว่ ยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการลงทุน
Quantitative Investment
บลจ. บางกอกแคปปิตอล
- Senior Associate ฝ่าย Financial
Product บล. กสิกรไทย

4

นายกฤช จันทร์หนัก

บริหารการลงทุนในตราสาร
ทุน เชิง Quantitative

- ปริญญาโท
MSc Statistics (Financial
Statistics), London School of
Economics and Political Science
- ปริญญาโท
MSc Financial Engineering,
University of Reading
- ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คุณวุฒิพิเศษ CAIA, FRM

5

นายณัฐวุฒิ เดชบดินทร์

บริหารการลงทุนในตราสาร
ทุน เชิง Quantitative

- M.S. Financial Engineering
Chulalongkorn University
- ปริญญาโท
B.Eng. Nano-engineering
Chulalongkorn University
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- - คุณวุฒิพิเศษ CFA Level III, IC
Complex License

-

-

กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้
ลำดับ
1

ชื่อ-สกุล
นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร

หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารการลงทุนในตราสารหนี้
และแสวงหาโอกาสในการสร้าง
ผลตอบแทน จากการลงทุนใน
ตราสารหนี้

วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level III

-
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ประสบการณ์ทำงาน
Executive Director กลุ่มจัดการ
ลงทุนตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์
Director กลุ่มจัดการลงทุน
ตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์
Director ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุนตราสาร
หนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์
ผู้อำนวยการ ส่วนลงทุน บมจ.ไทย
พาณิชย์ประกันชีวิต
นักวิเคราะห์ Investment Baking
บริษัท Access Capotal (Thailand)
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ลำดับ
2

ชื่อ-สกุล
นางสาวนภาพรรณ ลาภวรกิจชัย

หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารการลงทุนในตราสารหนี้
และแสวงหาโอกาสในการสร้าง
ผลตอบแทน จากการลงทุนใน
ตราสารหนี้

วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ สถาบันพัฒนบัณฑิต
บริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี การเงินการ
ธนาคาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level I,
Derivative License

3

นางสาวธุวดารา อิศรางกูร ณ อยุธยา

บริหารการลงทุนในตราสารหนี้
และแสวงหาโอกาสในการสร้าง
ผลตอบแทน จากการลงทุนใน
ตราสารหนี้

- ปริญญาโท MBA Finance
Middle Tennessee State
University
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- คุณวุฒิพิเศษ Fund Manager
License

4

คุณวัชรา สถิตพรอำนวย

บริหารการลงทุนในตราสารหนี้
และแสวงหาโอกาสในการสร้าง
ผลตอบแทน จากการลงทุนใน
ตราสารหนี้

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท การเงิน
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- คุณวุฒิพิเศษ CFA level I

5

นายพีรวิชญ์ ลิ้มเดชาพันธ์

บริหารการลงทุนในตราสารหนี้
และแสวงหาโอกาสในการ
สร้างผลตอบแทน จากการ
ลงทุนในตราสารหนี้

- ปริญญาโท คณิตศาสตร์
การเงิน University of Leeds
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- คุณวุฒิพิเศษ FRM

24

ประสบการณ์ทำงาน
- Director ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุนตราสาร
หนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์
- Associate Director ฝ่ายกลยุทธ์
ลงทุนตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์
- Director ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุนตราสารหนี้
บลจ.ไทยพาณิชย์
- ผู้จดั การกองทุน ฝ่ายบริหารกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายบริหารกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด
- นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บงล.ซิทก้า
จำกัด (มหาชน)
- Associate Director ฝ่ายกลยุทธ์
ลงทุนตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์
- ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
บลจ.ไทยพาณิชย์
- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ บลจ.ไทยพาณิชย์
- ผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ฝ่ายผลิตภัณฑ์การลงทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
(มหาชน)
- เจ้าหน้าที่การลงทุน Capital Market
Department ธนาคารไทยพาณิชย์
จำกัด (มหาชน)
- Management Trainee
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
(มหาชน)
- Associate Director ฝ่ายกลยุทธ์
ลงทุนตราสารหนี้
- ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
สำนักงานประกันสังคม
- นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
- ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
บลจ. แอทเซส พลัส จำกัด
- นักวิเคราะห์ตราสารทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน
บลจ. ฟินันซ่า จำกัด
- Associated Director กลุ่มจัดการ
ลงทุนตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์
- ผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้
บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุน
ตราสารหนี้ บลจ. ทหารไทย
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ลำดับ

ชื่อ-สกุล

หน้าที่และความรับผิดชอบ

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน
- ผู้จดั การ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
บลจ.แอสเซทพลัส
- ผู้ชว่ ยผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความ
เสี่ยง บลจ.ทหารไทย
- Associate Director ฝ่ายกลยุทธ์
ลงทุนตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์
- ผู้จดั การฝ่ายจัดการลงทุน ธนาคาร
กสิกรไทย
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์การ
ลงทุน ธนาคาร ยูโอบี
- ที่ปรึกษาการลงทุน ธนาคารซิตี้แบงก์
- Director ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุนเครดิต
บลจ.ไทยพาณิชย์
- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายลงทุนตราสาร
หนี้ และบริหารการเงิน
บลจ.ไทยพาณิชย์
- เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสาร
หนี้ และบริหารการเงิน
บลจ.ไทยพาณิชย์
- Associate Director ฝ่ายกลยุทธ์
ลงทุนเครดิต บลจ.ไทยพาณิชย์
- Senior Associate ฝ่ายกลยุทธ์
ลงทุนตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์
- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์เครดิต
บลจ.ไทยพาณิชย์
- เจ้าหน้าที่บัญชี บัญชีผลิตภัณฑ์
บริหารการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์
จำกัด(มหาชน)
- ผู้ช่วยผู้จัดการผู้ตรวจสอบบัญชี
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จำกัด
- ผู้ชว่ ยผู้ตรวจสอบบัญชี
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จำกัด
- Associate Director ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุน
เครดิต บลจ.ไทยพาณิชย์

บริหารการลงทุนในตราสารหนี้
และแสวงหาโอกาสในการ
สร้างผลตอบแทน จากการ
ลงทุนในตราสารหนี้

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา
การเงิน
Macquarie University
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level II

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
บลจ.ธนชาต

6

นายชานน อารยสมบูรณ์

7

นายเอกลักษณ์ กระแสเศียร

บริหารการลงทุนในตราสารหนี้
และแสวงหาโอกาสในการสร้าง
ผลตอบแทน จากการลงทุนใน
ตราสารหนี้

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขา
การเงิน มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level I,
Single License

8

นางสาวกัลยดา ณ พัทลุง

บริหารการลงทุนในตราสารหนี้
และแสวงหาโอกาสในการสร้าง
ผลตอบแทน จากการลงทุนใน
ตราสารหนี้

- ปริญญาโท MS Finance
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level I,
Single License, CPA

9

นางสาวทัชภรณ์ โอภาสขจรเดช

บริหารการลงทุนในตราสารหนี้
และแสวงหาโอกาสในการสร้าง
ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ตราสารหนี้

- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level I,
CISA Level I, Derivatives
License
10

นายวรุณ บุญุรำลึกถนอม

บริหารการลงทุนในตราสารหนี้
และแสวงหาโอกาสในการสร้าง
ผลตอบแทน จากการลงทุนใน
ตราสารหนี้
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- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาการเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ

- ผู้ชว่ ยผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
บลจ.ภัทร
- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
บลจ.ภัทร
- Director ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุน
ตราสารหนี้ทางเลือก
บลจ.ไทยพาณิชย์
- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586: SCB2586

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

หน้าที่และความรับผิดชอบ

วุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level I

ประสบการณ์ทำงาน
ฝ่ายกลยุทธ์บริหารการลงทุน
บลจ.กสิกรไทย
- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศ บลจ.กสิกรไทย
- Officer ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศและ
ผลิตภัณฑ์การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

นางสาวกมลรัตน์ ตั้งธนะวัฒน์

11

บริหารการลงทุนในตราสารหนี้
และแสวงหาโอกาสในการสร้าง
ผลตอบแทน จากการลงทุนใน
ตราสารหนี้

- ปริญญาโท MBA
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คุณวุฒิพิเศษ Fund
Manager, Derivatives Fund
Manager, CFA level II
Candidate, CISA level 1

- Associate Director ฝ่ายกลยุทธ์
ลงทุนตราสารหนี้ทางเลือก
บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
- ฝ่ายวิเคราะห์เครดิต
บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด
- ฝ่ายค้าหลักทรัพย์
บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด
- ฝ่ายจัดสรรเงิน ธนาคารกรุงเทพ
จำกัด (มหาชน)

กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ
ลำดับ

ชื่อ-สกุล

หน้าที่และความรับผิดชอบ

วุฒิการศึกษา

1

นายยุทธพล วิทยพาณิชกร

บริหารกองทุน

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัญชีและ
การเงิน มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนานาชาติมหิดล
- คุณวุฒิพิเศษ CISA Level I,
Single License

2

นางวิไล ชยางคเสน

บริหารกองทุน

- ปริญญาโท M.S. Finance
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี เศรษฐศาตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คุณวุฒิพิเศษ CFA
Charterholder, FRM Holder,
Fund Manager License,
Derivative License
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ประสบการณ์ทำงาน
- Executive Director กลุ่มจัดสรร
สินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ
บลจ.ไทยพาณิชย์
- Executive Director กลุ่มจัดการลงทุน
ตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์
- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุน
ตราสารหนี้และบริหารเงิน
บลจ.ไทยพาณิชย์
- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์
และกลยุทธ์การลงทุน
บลจ.ไทยพาณิชย์
- ผู้ช่วยผู้จัดการ กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ (กบข.)
- ผู้จดั การฝ่ายบริหารความเสี่ยง
บลจ.ไทยพาณิชย์
- Director ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์
การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์
- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการลงทุน
บลจ.ภัทร
- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการลงทุน
บลจ.ทิสโก้
- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการลงทุน
บลจ.ฟินันซ่า
- นักวิเคราะห์อาวุโส กองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ
- นักวิเคราะห์ บล.ซีมิโก้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586: SCB2586

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

หน้าที่และความรับผิดชอบ

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน
- Principal, ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การ
ลงทุน, บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด
- Associate Director, ฝ่ายจัดสรร
สินทรัพย์การลงทุน,
บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด
- Trader, ฝ่ายตลาดสินค้าล่วงหน้า
และบริหารความเสี่ยง, บริษัท
น้ำตาลมิตรผล จำกัด
- รองผู้จัดการ, ฝ่ายตลาดการเงิน,
บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
- Associate, ฝ่ายวานิชธนกิจและ
ตลาด ตราสารทุน, บริษัทหลักทรัพย์
ภัทร จำกัด (มหาชน)
- Associate Director ฝ่ายจัดสรร
สินทรัพย์การลงทุน
บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด

3

นายอนุตร อัมรนันทน์

บริหารกองทุน

- ปริญญาโท MSc Management of
Science, Technology and
Innovation at Manchester
Business School, UK
- ปริญญาตรี BA Economic and
Social Studies at University of
Manchester, UK
- คุณวุฒิพิเศษ CFA
Charterholder, Fund Manager
License

4

นางสาวนภาพรรณ จึงจินต์เจริญ

บริหารกองทุน

- ปริญญาโท, Finance, Shanghai
university of Finance and
Economics
- ปริญญาตรี, บริหารธุรกิจ (การ
ธนาคารและการเงิน), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายบริหารกองทุนส่วน
บุคคล บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด
- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน

- คุณวุฒิพิเศษ, Fund Manager
บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
License, CISA Level 1, Derivative - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุน
Investment
ตราสารทุน บลจ.วรรณ จำกัด
5

นายวีระพันธ์ โรจน์ณัฐกุล

บริหารกองทุน

- ปริญญาโท Investment
Management, Class Business
School

- Associate Director ฝ่ายจัดสรร
สินทรัพย์การลงทุน
บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการเงิน, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ)

- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุนตราสาร
ทุน บลจ.ทิสโก้

- คุณวุฒิพิเศษ Chartered Financial
Analyst(CFA) Charterholder,
Certified Financial Risk Manager
(FRM), Certificate of Oxford
Private Markets Investments
Programme
6

นายเฉลิมเดช เตชะโต

บริหารกองทุน

- ปริญญาโท Management and
Business Economicsจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ)
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
(Economic Development)
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- คุณวุฒิพิเศษ CISA Level I,
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- นักกลยุทธ์การลงทุน ศูนย์วิเคราะห์
เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ บริษัททิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุน
ตราสารทุน บลจ.ทหารไทย

- Associate Director, ฝ่ายจัดสรร
สินทรัพย์การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์
- Fund manager, ตราสารทุน
บลจ.ทิสโก้ จำกัด
- Fund manager, ตราสารทุน,
PF&REITs บลจ.ธนชาต จำกัด
- Fund manager, ตราสารทุนไทยและ
ต่างประเทศ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586: SCB2586

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

หน้าที่และความรับผิดชอบ

วุฒิการศึกษา
Fund Manager License,
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน
ด้านหลักทรัพย์

7

นางสาวอมรรัตน์ ธาราพรทิพย์

บริหารกองทุน

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level I

8

นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม

บริหารกองทุน

9

นางสาวปาลิดา เครือโสภณ

บริหารกองทุน

10

นายวิศรุต เสกสรรพานิช

บริหารกองทุน

ประสบการณ์ทำงาน
บลจ.สยามไนท์ ฟันด์แมเนจเม้นท์ จำกัด

- Senior Associate, ฝ่ายจัดสรร
สินทรัพย์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

- Director, ฝ่ายการลงทุนผ่านกองทุน
ต่างประเทศ กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์
และกองทุนต่างประเทศ
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
บลจ.ไทยพาณิชย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
- คุณวุฒิพิเศษ CFA / FRM
ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
- ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายการลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ทหารไทย จำกัด
- ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายจัดสรร
สินทรัพย์และกลยุทธ์การลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จำกัด
- หัวหน้าส่วน ผู้บริหารงาน ฝ่ายการ
ลงทุนในตราสารทุน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
- Senior Associate, ฝ่ายการลงทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผ่านกองทุนต่างประเทศ กลุ่มจัดสรร
(หลักสูตรนานาชาติ)
สินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
บลจ.ไทยพาณิชย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตร - ผู้จัดการกองทุน กองทุนต่างประเทศ
บลจ.ทหารไทย
นานาชาติ)
- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level I
- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน กองทุน
ต่างประเทศ บลจ.ทหารไทย
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และวาง
แผนการลงทุน ธนาคารซีไอเอ็มบี
ไทย จำกัด (มหาขน)

- ปริญญาโท สาขาการเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์ - Senior Associate ฝ่ายการลงทุนผ่าน
มหาวิทยาลัย
กองทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์
- คุณวุฒิพิเศษ CISA Level I,
IP License, Fund Manager
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- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการจัดการลงทุน
บลจ.เอ็กซ์สปริง
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ลำดับ

ชื่อ-สกุล

หน้าที่และความรับผิดชอบ

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน
- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการจัดการ
ลงทุน บลจ.เอ็กซ์สปริง

License, Derivative Fund
Manager License

- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล บล.กรุงไทย ซีมิโก้
- Wealth Management Trainee ฝ่าย
Private Banking ธนาคารไทยพาณิชย์
นางสาวนรินทรา ติณรัตน์สกุลชัย

11

บริหารกองทุน

- ปริญญาโท การจัดการการลงทุน
ICMA Centre, University of
Reading

- Associate Director ฝ่ายการลงทุนผ่าน
กองทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Manager, ฝ่ายลงทุน บริษัท เอฟ
ดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level III,

- Assistant Manager, ฝ่ายลงทุน
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด
(มหาชน)

Fund Manager License

- Fund Manager, ฝ่ายจัดการลงทุน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- Assistant Fund Manager,
ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- นักวิเคราะห์สนิ เชื่อลูกค้าบรรษัทธนกิจ
ธนาคารกสิกรไทย
นางสาวกันต์รพี ปธานราษฎร์

12

บริหารกองทุน

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level 1, CFP
Module 1, CFP Module 2, Single
license

- Senior Associate ฝ่ายการลงทุนผ่าน
กองทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์
- ผู้จัดการกองทุน บลจ.ทาลิส
- ผู้ชว่ ยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุน
ต่างประเทศ บลจ.ทหารไทย
- เจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน ฝ่ายการ
ลงทุนต่างประเทศ บล.ทิสโก้

หมายเหตุ : * ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
Q:

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์

A:

ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
1
2

ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
29

เบอร์โทรศัพท์
0-2777-7777
02-305-9000
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)
บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด
บริษทั หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน

36 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
37 บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
38 บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด
30

เบอร์โทรศัพท์
02-659-7000
02-638-5500
02-658-8888
0-2949-1999
0-2646-9650
0-2857-7000
0-2658-5800
0-2660-6677
02-633-6000
0-2761-9100
0-2618-1111
0-2680-1234
0-2648-3600
0-2648-1777
0-2659-8000
02-629-5588
0-2223-2288
0-2080-2888
0-2672-5999
0-2088-9999
02-352-5131-4
0-2009-8000
02-343-9532-33
0-2861-5508
0-2207-2100
0-2266-6697
0-2056-8888
0-2205-7000
0-2820-0000
0-2635-1700
0-2695-5000
0-2658-6300
02-614-9999
ต่อ 149821, 149822, 149828
1327 หรือ 02-359-0000
0-2026-5100
0-2026-6222
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด
บริษทั หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชนั่ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
บริษทั หลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด
บริษทั หลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด

เบอร์โทรศัพท์
0-2018-8666
0-2117-7878
02-274-940-0
0-2696-0011
0-2343-9532-33
0-2095-8999
0-2508-1567
0-2430-6543 กด 0
081-846-3116

อนึ่ง บริษทั จัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลงได้ในภายหลัง
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2128-2332-7
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2296-3582
“นอกจากหน้าทีต่ ามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถอื หน่วย
ลงทุนด้วย”
Q:
A:

ผูส้ อบบัญชีของกองทุนรวม
บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
นาย เทอดทอง เทพมังกร
นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
นาย อุดม ธนูรตั น์พงศ์
หรือ
บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
นางสาว ซูซาน เอีย่ มวณิชชา
นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
นางสาว ชื่นตา ชมเมิน
นางสาว วันดี เอีย่ มวณิชชา
นาย เกียรติศกั ดิ์ วานิชย์หานนท์
นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์
บริษทั จัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวต้องเป็นบุคคลที่ได้รบั ความเห็นชอบ
ตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

31
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ช่องทางที่ผลู้ งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ที่อยู่: ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7 – 8
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6
Website: www.scbam.com
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
 Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6

 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั การแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษทั อาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงช่องทางการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังได้
ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวนของปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น
ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีอายุคงเหลือใกล้เคียงกับอายุ
โครงการ ซึ่งจะทำให้ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา ตราสารต่ำ
 ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business risk)
มูลค่ายุติธรรมของตราสาร (Fair Value) จะขึ้นกับปัจจัยพื้นฐาน ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ซึ่งในกรณี
ที่บริษัทประสบกับภาวะขาดทุนจะส่งผลให้มูลค่ายุติธรรมของตราสารลดต่ำลง หรือจะมีความเสี่ยงในการชำระคืนเงินต้นและ/หรือ
ดอกเบี้ยอันเกิดจากผู้ออกหรือผู้ค้ำประกันตราสารปฏิเสธการชำระเงินหรือไม่สามารถชำระเงินได้ภายในเวลาที่กำหนด
 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest rate risk)
คือ ความผันผวนของราคาตราสารหนี้อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน ส่งผลให้ราคาของตราสารหนี้ที่ผู้ลงทุน
ถืออยู่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม เช่น เมื่ออัตราผลตอบแทนลดลง พันธบัตรและหรือหุ้นกู้ก็จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น กองทุนก็จะ
ได้ รับ ผลตอบแทนในรูป ของกำไร (Capital Gain) แต่ ถ้ าอั ต ราผลตอบแทนเพิ่ ม สู งขึ้ น จะทำให้ ราคาพั น ธบั ต รและหรือ หุ้ น กู้ นั้ น ลดลง
กองทุนก็จะเกิดผลขาดทุนขึ้นได้ ดังนั้นตราสารหนี้ที่มีอายุยิ่งยาว ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนก็จะยิ่งมาก ราคา
หน่วยลงทุนก็จะมีความผันผวนมาก ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นหรือตราสารหนี้ที่ให้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดเพิ่มสูงขึ้น เพื่อลดความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน และในทางกลับกันเมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาด
การเงินลดลง จะลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว เพื่อรับกำไรส่วนเกินทุนจากราคาตราสารหนี้ทเี่ พิ่มขึ้น
 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange rate risk)
คือ ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศ
ที่มสี กุลเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินที่ระดมทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กบั การเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานั้น ๆ ด้วย โดยอัตราแลกเปลี่ยนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะที่
ลงทุนเริ่มแรก ซึ่งอาจมีผลทำให้ตวั เลขรายงาน มูลค่าหน่วยลงทุนผันผวน และอาจเกิดกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนอาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศบางส่วน ซึ่งอาจเป็นสกุลเงินต่างๆที่แตกต่างกันและกองทุนไม่เข้าลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาททั้งจำนวน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินต่างประเทศนั้นๆ เทียบกับสกุลเงินบาท ทำให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสขาดทุนหรือกำไรจากอัตรา
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แลกเปลี่ยนเฉพาะส่วนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว อีกทั้งการทำธุรกรรม
ป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
 ความเสี่ยงที่เกิดจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร และหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาใน
การทำธุรกรรม (Counter Party) เนื่องมาจากผู้ออกตราสารและหรือผู้รบั รอง ผูอ้ าวัล ผู้คำ้ ประกัน หรือคู่สญ
ั ญาในการทำธุรกรรม มีผลการ
ดำเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนดเวลา ส่งผลให้ผลู้ งทุนไม่ได้รบั ชำระ
ดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทำการศึกษา และวิเคราะห์บริษัทผู้ออกตราสาร เกี่ยวกับ ปัจจัยพื้นฐาน
ทางการเงิน และความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีฐานะการเงินที่
มั่นคง เช่น ตราสารหนี้ที่มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ออก หรือรับรอง รับอาวัล ค้ำประกันทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย หรือตราสารหนี้ที่ได้รับการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตราสารหนี้
ของบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการลงทุนของบริษัท เพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่สามารถในการชำระหนี้ เงินต้นและ
ผลตอบแทนของบริษัทผู้ออกตราสารหนี้
 ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Leverage Risk)
คือ ในการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และ/หรือ เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) กองทุนอาจจะมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว
ทำให้การลดความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และ/หรือความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้น เพื่อเป็นการลด
ความเสี่ยงของคู่สัญญา กองทุนจะเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จากสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งหากกองทุนพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว อาจทำให้กองทุนเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากการคาดการณ์นั้นเป็นไปในทิศทางตรงกัน
ข้ามที่กองทุนคาดการณ์ไว้ นอกจากนี้กองทุนจะมีความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงไว้ เช่น ในกรณีที่เป็นสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายนอกตลาด (Over the Counter : OTC) เช่น สัญญาสวอป สัญญาฟอร์เวิร์ด สัญญาออปชั่นที่ซื้อขายนอกตลาด
ดังนั้น กองทุนจะทำการวิเคราะห์และพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือของคู่สญ
ั ญาก่อนพิจารณาลงทุน
 ความเสี่ยงจากที่คู่สญ
ั ญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาที่ตกลงกันไว้ (Counter Party Risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันตามสัญญา (Counterparty Risk) เนื่องจากมีผล
การดำเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่ จะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีหลักเกณฑ์ ในการ
คัดเลือกคู่ค้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยจะซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับ Investment
Grade จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจาก
การที่คู่สญ
ั ญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาที่ตกลงกันไว้
 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk)
คือ ความเสี่ยงจากการที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารที่ถือครองอยู่ในราคาที่เหมาะสมและภายใน
ระยะเวลาอันสมควรได้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารมีจำกัด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่อง
สูง และดำรงสภาพคล่องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การดำรงสภาพคล่องที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
 ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and political risk)
คือ ความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ตลอดจนภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน
ของประเทศต่าง ๆ ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศบางส่วน โดย
กองทุนจึงอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อกำหนด กฎเกณฑ์หรือนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลในการบริหาร
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ประเทศ อาทิเช่น นโยบายทางการเงินเรื่องข้อจำกัดของการเคลื่อนย้ายเงินตราต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี หลักเกณฑ์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุนรวมที่อาจแตกต่างจากหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุนรวมของประเทศไทย เป็นต้น
ทั้งนี้ ในการพิจารณาลงทุนบริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน
ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้น ๆ ซึง่ อาจช่วย
ลดความเสี่ยงในส่วนของ Country risk ลงได้บา้ ง
 ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุด
ทำการของประเทศไทย ทำให้กองทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนล่าช้า และ
ส่งผลกระทบต่อการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายลงทุนลงทุนในหลักทรัพย์
และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศบางส่วน ซึ่งกองทุนอาจทำการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หลายประเทศ จึงอาจเกิด
ปัญหาอันเกิดจากวันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุน หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) มีวันหยุดทำการไม่ตรงกับ
วันหยุดทำการของประเทศไทย กองทุนจึงอาจประสบปัญหาความล่าช้าในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+5)
 ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อกำหนด กฎเกณฑ์หรือ
นโยบายต่างๆของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงสาเหตุอื่นๆที่อาจทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
รวมถึงอาจทำให้กองทุนเกิดความเสี่ยงจากสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดได้ ซึ่งมีผลต่อผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากการ
ลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน
ปัจจัยพื้นฐานต่างของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้นๆซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยง
ในส่วนนี้ได้
ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1

ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จำกัดอัตราส่วน

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ไม่จำกัดอัตราส่วน

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำ
กว่า 2 อันดับแรก
3

ไม่เกิน 35%

หน่วย CIS ตามที่ระบุในส่วนรายละเอียดโครงการ ข้อ 3.13.1 ส่วน ไม่จำกัดอัตราส่วน
ที่ 2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รบั ฝากหรือผู้ออกตราสาร
มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

ไม่เกิน 20%

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รฐั บาล
เป็นประกัน
5

ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กงึ่ ทุน SN หรือศุกกู ที่ผอู้ อก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย

หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
ภาระผูกพันมีภูมลิ ำเนาอยู่ตา่ งประเทศ โดยเลือกใช้ credit
rating แบบ national scale ซึง่ เป็นไปตามเกณฑ์ทสี่ ำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%

5.2 เป็นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็นบริษทั จดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียด
ตาม filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ < 397 วัน นับ
แต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มภี าระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีทเี่ ป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ regulated
market
6

ทรัพย์สินดังนี้

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์

(1) 10% หรือ
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มกี ารเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)

(2) น้ำหนักของทรัพย์สนิ ที่ลงทุนใน benchmark + 5%

6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษทั ทีจ่ ดั ตั้งขึ้นไม่วา่ ตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษทั ดังกล่าวซือ้ ขายใน
กระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่
ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุทอี่ าจทำให้มกี ารเพิกถอนหุ้นออกจาก
การซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.3 หุ้นทีอ่ ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ ขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกกู ที่ผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ ใน
ต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมสาขาของ ธพ.ต่างประเทศที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
(กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มภี าระผูกพันมีภูมิลำเนา
อยู่ตา่ งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national
scale ซึง่ เป็นไปตามเกณฑ์ทสี่ ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกำหนด)
6.4.3 เป็นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษทั จดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีทเี่ ป็นตราสารที่มกี ำหนดวันชำระหนี้ < 397 วัน
นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้
มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็น
สมาชิก
6.4.4.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับ
บุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี ำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับ
แต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated
market
6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สญ
ั ญามี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
(กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่คู่สญ
ั ญาในฐานะผู้มีภาระ
ผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating
แบบ national scale ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ทสี่ ำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด)
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลกั ษณะครบถ้วน ดังนี้
6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
ของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้
มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลกั ษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กำหนด
6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซือ้ ขายหรืออยูใ่ นระหว่าง
IPO เพือ่ การจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ทีอ่ ยู่ระหว่าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มกี ารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออก
จากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 หรือ ข้อ
3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO
เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้
ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุทอี่ าจ
ทำให้มกี ารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือ้ ขายใน SET
37

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586: SCB2586

ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
7

8

หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะกระจาย
การลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิ
การเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด และมีลักษณะตาม 6.7.1

- หน่วย infra ไม่จำกัดอัตราส่วน

ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

- หน่วย property ไม่เกิน 20%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1

การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษทั ที่อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่ง ดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ำหนักของทรัพย์สนิ ที่ลงทุนใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบคุ คล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คล
ดังกล่าว) เป็นผูอ้ อก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
1.2 ธพ.

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชีเว้นแต่เป็น MF ที่มี
อายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ทีอ่ ายุกองทุนคงเหลือ < 6 เดือน
ทัง้ นี้ เฉพาะ MF ที่มอี ายุโครงการ > 1 ปี

1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่ MFได้รบั โอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สญ
ั ญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
2

ทรัพย์สินดังนี้
2.1 B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้
มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารที่กฎหมาย
38

รวมกันไม่เกิน 25%

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586: SCB2586

ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

กำหนด หรือมีเงือ่ นไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMAและมีการเสนอ
ขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตรา
สารหนี้ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตรา
สารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ศุกกู หรือตราสาร Basel III ที่มลี กั ษณะ
ครบถ้วน ดังนี้
2.4.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนที่ 1 :
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา
(single entity limit)
2.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade
หรือไม่มี credit rating
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุ นของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &
hold ที่ ลงทุน ใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่ าเงิน
ฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุ น ใน derivatives เพื่ อให้ ท รั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า วมี อ ายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)
3

reverse repo

ไม่เกิน 25%

4

securities lending

ไม่เกิน 25%

5

total SIP ซึ่งได้แก่

รวมกันไม่เกิน 15%

5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 8 ใน
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรือ
คู่สญ
ั ญา (single entity limit)

6

5.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ศุกูก SN หรือตราสาร Basel
III ที่มอี ันดับความน่าเชื่อที่ตวั ตราสารและ/หรือผูอ้ อกตราสารที่ต่ำ
กว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)
derivatives ดังนี้
6.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลด
ความเสี่ยง (hedging)
6.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มใิ ช่เพื่อการลดความเสี่ยง
(non-hedging limit)

39

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มอี ยู่
global exposure limit
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน1
จำกัด net exposure ทีเ่ กิดจากการลงทุนใน derivatives โดย
ต้องไม่เกิน 100% ของ NAV
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)
6.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้อน2
จำกัด net exposure ทีเ่ กิดจากการลงทุนใน derivatives โดย
มูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของ MF
ต้องเป็นดังนี้
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV
(2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark
หมายเหตุ : “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การ
ลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่มกี ลยุทธ์แบบซับซ้อน
(complex strategic investment) หรือ การลงทุนในสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าทีม่ ีความซับซ้อน (exotic derivatives)

7

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs

8

หน่วย CIS ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (โดยหน่วย CIS ดังกล่าว
จะมีนโยบายสอดคล้องกับกองทุนรวม และไม่ทำให้ความเสี่ยงของ
กองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ)

ไม่เกิน 20%
ไม่จำกัดอัตราส่วน

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit
1,2

รายละเอียดของการคำนวณ ให้พจิ ารณาตามหลักเกณฑ์ทสี่ ำนักงานประกาศกำหนด

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีสว่ นได้ส่วนเสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1

หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง

2

ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุกกู ของ
ผู้ออกรายใดรายหนึ่ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

40

ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้อง
มีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
(ไม่นบั รวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภกั ษ์)
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สนิ ทางการเงิน (financial
liability)1 ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบ
การเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด ทัง้ นี้ ในกรณีที่ผู้ออก
ตราสารมีหนี้สนิ ทางการเงินที่ออกใหม่กอ่ นครบรอบระยะเวลา
บัญชีถดั ไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำ
มูลค่าหนี้สนิ ทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สนิ ทาง
การเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สนิ ทาง
การเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทัว่ ไป และ
ในกรณีที่ผอู้ อกตราสารไม่มีหนี้สนิ ทางการเงินตามทีเ่ ปิดเผยไว้
ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด2 ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้
ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586: SCB2586

ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ
2.2 ในกรณีทกี่ องทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตรา
สารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating ให้บลจ.ลงทุนเพือ่
กองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าว
เป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผอู้ อกตราได้มีการยื่นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ

3

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็นตราสารที่ออกโดย
บุคคล ดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็น
สมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับ
บุคคลตาม 1.-9.)
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่ อกหน่วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วน
ดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสำนักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อื่นที่บลจ.เดียวกันเป็น
ผู้รบั ผิดชอบในการดำเนินการ

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

41

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586: SCB2586

ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

4

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

5

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทัง้ หมดของกองทุน
infra ทีอ่ อกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสำนักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทัง้ หมดของ
กองทุน property ทีอ่ อกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property
ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
6 หน่วย private equity
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของ
กองทุน private equity
1
หนี้สนิ ทางการเงิน (financial liability) ให้พจิ ารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผอู้ อกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการ
บัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นทีย่ อมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United
States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2
รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผูอ้ อกตราสาร
“ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการ
ลงทุนของกองทุน และ/หรือ ทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม”
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จา่ ยทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
ของรอบปีบญ
ั ชีตงั้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
รายการที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม
ทั้งหมดที่ประมาณการได้
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management fee)

1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(Trustee fee)
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
(Registrar fee)

อัตราตามโครงการ*

เรียกเก็บจริง*
(31 ตุลาคม 2563)

เรียกเก็บจริง*
(31 ตุลาคม 2564)

เรียกเก็บจริง*
(31 ตุลาคม 2565)

ไม่เกิน 4.815

0.49

0.29

0.23

ไม่เกิน 3.959
(ตัง้ แต่วันที่ 26 ก.พ. 62 เป็น
ต้นไป เปลี่ยนเป็น ไม่เกิน
3.849)

0.15

0.17

0.12

ไม่เกิน 0.107

0.02

0.02

0.02

0.07

0.07

0.07

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

0.25
0.21
0.02

0.03
ไม่มี
0.02

0.02
ไม่มี
0.02

ในอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด
(รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการ
จัดการ)
(ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 62
เป็นต้นไป เปลี่ยนเป็น
ไม่เกิน 0.11)
1.4 ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)
ไม่มี
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน
ไม่มี
(Cost of providing the insurance)
1.6 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)**
ไม่เกิน 3.959
 ค่าสอบบัญชี (Auditing fee)
ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง
 ค่าธรรมเนียมจ่ายธนาคาร (Bank fee)
ไม่เกิน 0.2675 ของจำนวน
 การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
เงินทุนของโครงการ
การขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการ
ไม่เกิน 0.2675***
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
0.02
0.01
0.00
ตามที่จ่ายจริง
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ****
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่
ตามที่จ่ายจริง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ประมาณการไม่ได้
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่
ไม่เกิน 4.815
0.49
0.29
0.23
เรียกเก็บจริงทั้งหมด
ค่าใช้จา่ ยในการซื้อขายหลักทรัพย์
ตามที่จ่ายจริง
0.05
0.03
0.01
(Trading cost)
* ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
** เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 1.1 – 1.5 จะต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมรวมของกองทุน
*** ทั้งนี้ ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 0.2675 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในแต่ละวัน
**** ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
***** ไม่รวมค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทัง้ หมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ทั้งนี้บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว
- ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
จัดการของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด และเรียกเก็บจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ 100 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น
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รายการที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

อัตราตาม
โครงการ

เรียกเก็บจริง*
(31 ตุลาคม 2563)

เรียกเก็บจริง*
(31 ตุลาคม 2564)

เรียกเก็บจริง*
(31 ตุลาคม 2565)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-End Fee)**

ไม่เกิน 1.07

0.535

0.535

0.535

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-End Fee)**

ไม่เกิน 2.14

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

(1) ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
(Switching In)

ไม่เกิน 1.07

0.535

0.535

0.535

(2) ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
(Switching Out)

ไม่เกิน 2.14

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เกิน 0.75

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ในอัตรา 10 บาท
ต่อหน่วยลงทุน
1,000 หน่วย

ในอัตรา 10บาท
ต่อหน่วยลงทุน
1,000 หน่วย

ในอัตรา 10บาท
ต่อหน่วยลงทุน
1,000 หน่วย

ในอัตรา 10บาท
ต่อหน่วยลงทุน
1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching
Fee)**

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือ
ครองที่กำหนดไว้ในโครงการ (Exit Fee)
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการ
สั่งซื้อหรือสั่งขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เก็บ
เข้ากองทุน) (Brokerage Fee)***
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

* ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
** ค่าธรรมเนียมการขาย / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
รายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป
*** ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทัง้ หมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ทัง้ นี้บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว
- ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 ล้าน
บาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุน
ปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต้นทางเพิม่ เติมอีก เป็นต้น
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
มูลค่า
ร้อยละของมูลค่า
ตามราคาตลาด ทรัพย์สนิ สุทธิ
(บาท)
(%)
13,925,441.52
83.89%
13,925,441.52
83.89%
4,097,001.79
24.68%
3,014,787.44
18.16%
2,008,554.47
12.10%
1,142,781.32
6.88%

ชือ่ หลักทรัพย์

หน่วยลงทุน
หน่วยลงทุนในประเทศ
*
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)(SCBS&P500)
*
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBWORLD(A))
*
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBSET50)
*
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิด
สะสมมูลค่า)(SCBPINA)
*
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินมั โกลบอล ฟันด์ (ชนืดสะสมมูลค่า)(SCBPGF)
951,363.19
*
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBLEQA)
921,955.25
*
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBDA)
669,237.93
*
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดจ่ายเงินปันผล)(SCBEUEQ)
426,274.75
*
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
349,021.71
(SCBMLTA)
*
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปนุ่ (ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)(SCBNK225)
336,972.88
*
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน
7,490.79
I)(SCBSFFPLUS-I)
ตราสารหนี้
1,104,086.98
ตราสารหนี้ในประเทศ
1,104,086.98
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
499,440.08
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 37/91/65(CB22D15A)
499,440.08
หุ้นกู้
604,646.90
หุ้นกู้บริษัท ทีทีดบั บลิว จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 (TTW232Ax)
302,217.28
หุ้นกู้ของ บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล ครั้งที่ 1/2560 (BCH22DAx)
101,121.70
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 (TBEV233Ax)
100,797.43
หุ้นกู้ของ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 (BTG233Ax)
100,510.49
เงินฝากธนาคาร
1,002,216.53
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
996,786.85
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี(UOBT)
5,429.68
สินทรัพย์อนื่
573,957.98
หนี้สินอืน่
(5,557.58)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16,600,145.43
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
10.1294
หมายเหตุ : * กองทุนรวมมีนโยบายเปิดให้มกี ารลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
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5.73%
5.55%
4.03%
2.57%
2.10%
2.03%
0.05%
6.65%
6.65%
3.01%
3.01%
3.64%
1.82%
0.61%
0.61%
0.61%
6.04%
6.00%
0.03%
3.46%
(0.03%)
100.00%
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รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
กลุ่มของตราสาร
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒ นาระบบสถาบันการเงิน
หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รบั รอง ผู้รบั อาวัล หรือผู้คำ้ ประกัน
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน
เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รบั อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คำ้ ประกัน
(ค) ตราสารที่มี บ ริษั ท ที่ได้ รับ rating ในระดับ investment grade เป็ นผู้ ออก ผู้รับ รอง
ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment
grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รบั รอง ผู้รบั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผู้คำ้ ประกัน

มูลค่าตามราคาตลาด

%NAV

499,440.08

3.01

1,002,216.53

6.04

604,646.90

3.64

-

-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15 %NAV

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วดั ย้อนหลังตามปีปฏิทนิ
(คำนวณตามปีปฏิทิน ตัง้ แต่ ม.ค. – ธ.ค. ของแต่ละปี)

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
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ผลการดำเนินงานแบบปักหมุด
% ตามช่วงเวลา
ผลตอบแทนจากการลงทุน

% ต่อปี

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตัง้ แต่จดั ตั้ง

SCB2586

-13.27%

-2.39%

-5.51%

-12.65%

-3.30%

-2.92%

n.a.

0.14%

เกณฑ์มาตรฐาน1

-14.18%

-2.95%

-6.58%

-12.86%

-1.36%

-0.85%

n.a.

2.83%

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน

12.00%

6.85%

10.04%

13.00%

16.61% 14.36%

n.a.

13.41%

ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน

12.75%

7.14%

10.41%

13.69%

16.96% 14.20%

n.a.

12.96%

หมายเหตุ : การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน
1
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 6.25%
2. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 6.25%
3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%
4. ดั ช นี ผ ลตอบแทนรวมกองทุ น รวมอสั ง หาริม ทรัพ ย์ แ ละกองทรัส ต์ เพื่ อ การลงทุ น ในอสั ง หาริม ทรัพ ย์ (PF&REIT Total Return Index)
สัดส่วน 3.75%
5. MSCI World Net Total Return USD Index สัดส่วน 60%
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน
6. ดัชนี FTSE Straits Times REIT Index สัดส่วน 3.75%
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน

 กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (maximum drawdown) คือ -37.49%

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
รอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน)

PTR =

Avg. NAV
32,976,870.14

PTR =

20,035,545.07
PTR =

1.65

หมายเหตุ : PTR คำนวณจากมูลค่าที่น้อยกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน PORT
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
ประเภท
พันธบัตร
หุน้ กู้

เงินฝากธนาคาร

ผู้ออก

ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง

ธนาคารแห่งประเทศไทย
บจก.ไทยเบฟเวอเรจ
บมจ.ทีทีดับบลิว
บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล
บมจ.เบทาโกร
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

วันครบกำหนด
15/12/2022
22/03/2023
01/02/2023
22/12/2022
28/03/2023

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร
TRIS Rating
FITCH Rating
AA
AAA
AAAA
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AA(tha)

AAA(tha)
AAA(tha)

มูลค่าหน้าตั๋ว
500,000.00
100,000.00
300,000.00
100,000.00
100,000.00
-

มูลค่าตามราคาตลาด
499,440.08
100,797.43
302,217.28
101,121.70
100,510.49
5,429.68
996,786.85

Fitch Ratings
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย
AAA (tha)
AAA แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอับดับความน่าเชื่อถือ
ภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอับดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบ
ให้กบั อันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนด
ให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย
F1 (tha)
แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสาร
ตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศ
ไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดย
อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดย
ปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
ในกรณีที่มรี ะดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้
เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
F2 (tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตาม
กำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นใน
ประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีทไี่ ด้รับการจัดดันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
F3 (tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
กำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตรา
สารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดงั กล่าวจะ
มีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้น
มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า
B (tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
กำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย
ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น

AA (tha)
AA แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรา
สารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทาง
การเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รบั การจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
A (tha)
A แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือ
สภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรง
ตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สงู กว่า
BBB (tha)
BBB แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากกว่าการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงิน
เหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภท
ที่สูงกว่า
BB (tha)
BB แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรา
สารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้
ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถใน
การชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
B (tha)
B แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผูอ้ อกตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย การปฏิบัตติ ามเงื่อนไขของตราสาร
หนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยัง
จำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนด
อย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่าง
ต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กบั สภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพ
ทางเศรษฐกิจ

C (tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
กำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย
ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อ
การดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
D (tha)
แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ทไี่ ด้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น
หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวในระยะสั้น
สำหรับประเทศไทย
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Fitch Ratings
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย
CCC (tha), CC (tha), C (tha)
อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถ
ในการปฎิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กบั สภาวะที่เอื้อต่อการดำเนิน
ธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย
เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความ
น่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือระดับสากลเครื่องหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจาก
อันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดย
เปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มกี ารระบุ
สัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)”
หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว
และจะไม่มกี ารระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือ
ในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1(tha)”
สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับ
อันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นกั ลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่
จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้
แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สงู ขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้
แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์”
ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดย
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วง
ระยะเวลาสั้น ๆ

D (tha)
อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้
ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

Tris Rating
อันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้น
AAA
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการ
ชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู สุด และได้รับผลกระทบน้อยมาก
จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

อันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น มีอายุตำ่ กว่า 1 ปี
T1
T1 ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งใน
ระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการ
ผิดนัดชำระหนี้ที่ดกี ว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับ
เครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้าน
การผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
T2
T2 ผู้ออกตราสารหนี้มสี ถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งใน
ระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ

AA
AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืน
เงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
A
A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BBB
BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มคี วามอ่อนไหวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ใน
ระดับสูงกว่า

T3
T3 ผู้ออกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้

T4
T4 ผู้ออกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่คอ่ นข้างอ่อนแอ
อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ใน
ตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดย
ไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศ

50

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586: SCB2586

Tris Rating
อันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวมีอายุต้งั แต่ 1 ปีข้ึน
BB
BB ความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รบั ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่ง
อาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

อันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น มีอายุตำ่ กว่า 1 ปี
นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังกำหนด "แนวโน้มอันดับเครดิต" (Rating Outlook) เพื่อ
สะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับ เครดิตของผู้ออกตราสารใน
ระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของ
ผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ทัง้ นี้ แนวโน้ม
อันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการ
ชำระหนี้ของหน่วยงานนั้นๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่
Positive หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
Stable
หมายถึงอันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
Negative หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับลดลง
Developing หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

B
B ความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการ
ชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ
C
C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มคี วามสามารถในการ
ชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่
เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมี
ความสามารถในการชำระหนี้ได้
D
D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถ
ชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย
เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับ
เดียวกัน
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ข้อกำหนดอื่น ๆ
 บริการข้อมูลกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุน :

บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือวิธีการ ในการนำส่ง เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร
รายงานต่าง ๆ และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการถึงผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบการตอบรับข้อมูลอื่น (ถ้ามี) เช่น ผ่าน
ช่องทางอิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 30 วันก่อนวันเริ่มดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการนำส่ง และ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันนี้ ซึ่งบริษัทจัดการได้คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ใน
การนำส่งจดหมาย/หนังสือถึงผู้ถอื หน่วยลงทุน อาทิ กรณีการแก้ไขโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการ
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission) :

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการ
จัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคล
ดังกล่าว (Churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและ
คำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุน บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ใน
รายงานรอบปีบญ
ั ชีและรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย
 การปฏิบัตติ ามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ :

ผู้ถอื หน่วยลงทุนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษทั จัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการ ในการปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
จัดการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์ หนึ่งหรือหลาย
เหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ ถื อหน่ วยลงทุ น ไม่ ให้ ความร่วมมื อ ในการให้ ข้อ มู ล และ/หรือ จัดส่ ง เอกสารหรือ หลั ก ฐานใดให้ แ ก่บ ริษั ท จั ดการ และ/หรือ ผู้ ที่ ได้ รับ
มอบหมายจากบริษทั จัดการ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือให้ขอ้ มูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษทั จัดการ และ/หรือ ผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดกาไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือ
กฎหมายต่าง ๆ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด
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(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลกั ษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ
(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความ
น่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ
นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษทั จัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสาร
หรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายต่างๆ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัตติ ามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ
ทั้งนี้ คำว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คำว่า “กฎหมายต่างๆ” นั้น ให้มีความหมายรวมถึงกฎหมายของ
ประเทศต่างๆ ที่กองทุนรวมได้มกี ารลงทุนในประเทศนั้นๆ ด้วย
 ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน :

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมี
ผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
(Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่ง
รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถนิ่ ที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถนิ่ ที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่ เปิดหรือมี
ไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญ ชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ ที่
FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้
ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุ นรวมใดไม่ เข้าผู กพั น ตนเพื่ อ ปฏิ บั ติตามหลั กเกณฑ์ ของ FATCA (กล่าวคื อ มีสถานะเป็ น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รบั ผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงิน
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้น
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ทีเ่ ข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ
FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่
ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัท
จัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และ
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เพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด)
ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและ
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับ
บริษทั จัดการ ให้กบั หน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถื อหน่ วยลงทุน นำส่งข้อมู ล เอกสาร และ/หรือ คำยิน ยอม เพิ่ ม เติม เพื่ อยื นยัน หรือพิ สูจน์ท ราบความเกี่ยวข้องกั บ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้า
ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของ
กฎหมายดังกล่าว
(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการ
กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือ
ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิด
บัญชี
(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยน/โอน หน่วยลงทุนของผู้ถอื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้
สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการ
ดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น
การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัท
จัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก
ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่าย
เป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ
(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือ
ดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถอื หน่วยลงทุน
 ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กฎ เกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ลงทุนและ/หรือการจัดการกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะ
ดำเนินการตามแนวทางที่ประกาศกำหนด และถือว่าได้รบั มติเห็นชอบจากผู้ถอื หน่วยลงทุนแล้ว
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 การใช้สิทธิออกเสียงกรณี กองทุนลงทุนในกองทุ นรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน : ห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง

อย่างไรก็ดี ในกรณี ที่กองทุนปลายทางไม่สามารถดำเนินการเพื่อขอมติได้ เนื่องจากติดข้อจำกัดห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุน
ปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ หากได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหน่วยของ
กองทุนปลายทางในส่วนที่เหลือ
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คำเตือน / ข้อแนะนำ
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รบั รองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
 บริษทั จัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการลงทุน
เพื่อบริษทั จัดการได้ที่ทางเว็บไซต์ www.scbam.com
 กองทุ น รวมเป็ น นิ ติ บุ ค คลแยกต่ า งหากจากบริษั ท จั ด การ ดั งนั้ น บริษั ท หลั ก ทรัพ ย์ จั ด การกองทุ น ไทยพาณิ ช ย์ จำกั ด
จึงไม่ มี ภ าระผู ก พั น ในการชดเชยผลขาดทุ น ของกองทุ น เปิ ด ไทยพาณิ ชย์ ส ำหรับ การเกษี ย ณอายุ ปี 2586 ทั้ งนี้ ผลการ
ดำเนิ น งานของกองทุ น เปิ ดไทยพาณิ ชย์ สำหรับ การเกษี ย ณอายุ ปี 2586 ไม่ ได้ ขึ้น อยู่กั บ สถานะทางการเงิน หรือ ผลการ
ดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 ในกรณี ที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุน
คำเตือนหรือคำแนะนำตามประกาศอื่น
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.(http://www.sec.or.th)
 กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่า
ทรัพ ย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้ น บริษั ทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้ องกัน ธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อันเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.scbam.com
 บริษทั จัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัทจัดการจะ
สามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการติด
ประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
 ผู้ ล งทุ น ควรศึ ก ษาข้ อ มู ล ในหนั งสื อ ชี้ ช วนให้ เข้ า ใจก่ อ นซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น และเก็ บ ไว้ เป็ น ข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ อ้ างอิ งในอนาคต
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุน เป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และควรขอดูบตั รประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ดว้ ย
 ในกรณี ที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมที่ได้รบั อนุมัติจากสำนักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการ
กองทุ น รวมและผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ จั ด ทำขึ้ น โดยชอบด้ ว ยกฎหมายและลงนามโดยผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ข อง
กองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
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รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586
1. ข้อมูลทั่วไป
ชือ
่ โครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586
ชือ
่ โครงการจัดการ (อังกฤษ) : SCB RETIREMENT YEAR 2586
ชือ
่ ย่อโครงการ : SCB2586
ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด
ประเภทการขาย : หลายครั้ง
การกำหนดอายุโครงการ : 30 ปี
เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไม่ตำ่ กว่า 29 ปี 11 เดือน และไม่เกินกว่า 30 ปี 1 เดือน
รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :
นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะกำหนดวันสิ้นสุดอายุโครงการในหนังสือชี้ชวน
ต่อไป
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่กระทบต่อการลงทุนของกองทุนที่นำเงินลงทุนไปลงในประเทศนั้น ๆ
เช่น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุนในประเทศที่กองทุนไปลงทุน
และ/หรือมาตรการเกี่ ย วกั บ การสำรองเงิ น ทุ น ในประเทศ ซึ่ งอาจมี ผ ลกระทบทำให้ ก องทุ น ไม่ ส ามารถ
แปลงค่าเงิน ลงทุ น กลับ มาเป็น สกุล เงินบาทได้ ในวันที่ กองทุ นครบอายุโครงการ อาจทำให้ กองทุ นไม่
สามารถชำระเงินต้น และดอกเบี้ยตามช่วงเวลาที่กำหนดได้ และอาจทำให้กองทุนมีอายุโครงการมากกว่า
ที่ ก ำหนดไว้ ทั้ ง นี้ บริษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะพิ จ ารณานำเงิ น ลงทุ น รวมทั้ ง ผลประโยชน์ ที่ ไ ด้ รับ จากเงิ น
ลงทุ น ของกองทุ น ดั ง กล่ า วไปลงทุ น ต่ อ ในทรั พ ย์ สิ น ต่ า ง ๆ หรื อ ในรู ป แบบอื่ น ใด ที่ ไ ม่ ขั ด กั บ ประกาศ
สำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด กั บ ผู้
ลงทุ น ของกองทุ น ดั ง กล่ า ว โดยบริษั ท จะทำหนั ง สื อ แจ้ ง ให้ กั บ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ทราบ อย่ า งไรก็ ต าม
บริษท
ั จะนำเงินลงทุนพร้อมทั้งผลประโยชน์ทงั้ หมดกลับคืนให้กบ
ั ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเร็วที่สุด ในโอกาส
แรกที่บริษท
ั สามารถทำได้
ทั้งนี้ การดำเนินการใดๆ บริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดกับผู้ลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัทจะทำหนังสือ
แจ้งให้กับผู้ถอ
ื หน่วยลงทุนทราบ ภายใน 15 วันทำการนับแต่วน
ั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อส่งเสริมการออมเงินและการลงทุนระยะยาวสำหรับการเกษียณอายุของประชาชนทั่วไป โดยกองทุน
จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน อันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่ง
หนี้กึ่งทุ น เงินฝาก หน่วยลงทุ นของกองทุน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นโดยจะเป็นไปตามที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือให้ความเห็นชอบ
2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ผสม
การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :
- ตราสารทุน
- ตราสารหนี้
- หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/REITs
- กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน
- อื่นๆ : กองทุนรวมทองคํา และ/หรือกองทุนอีทเี อฟ (ETF)
การกําหนดสัดสวนการลงทุนใน ตราสารทุน
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สัดสวนการลงทุน : ไมกําหนด
การกําหนดสัดสวนการลงทุนใน ตราสารหนี้
สัดสวนการลงทุน : ไมกําหนด
การกําหนดสัดสวนการลงทุนใน หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/REITs
สัดสวนการลงทุน : ไมกําหนด
การกําหนดสัดสวนการลงทุนใน กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน
สัดสวนการลงทุน : ไมกาํ หนด
การกําหนดสัดสวนการลงทุนใน อื่นๆ
สัดสวนการลงทุน : ไมกําหนด
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ :
ี โยบายเปดใหมก
ี ารลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใตบลจ. เดียวกัน
- กองทุนรวมที่มน
ประเภทการลงทุ น ตามความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ตา งประเทศ : กองทุ น ที่ ล งทุ น แบบมี ค วามเสี่ ย งทั้ งใน
และตางประเทศ
การกําหนดสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ
สัดสวนการลงทุน : โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกิน รอยละ 79.0 ของ NAV
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ:
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/
หรือ เงิน ฝาก และ/หรือ หน่ วยลงทุ น ของกองทุ น เช่ น กองทุ น รวมทองคำ กองทุ น รวมอสั งหาริม ทรัพ ย์
หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนอี
ทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่าง
หนึ่ งหรือหลายอย่ างตามที่ ส ำนั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือ ให้ ค วามเห็ น ชอบ ซึ่ ง
บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือใน
ต่างประเทศ โดยกองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม รวมทั้งอาจนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศที่ส่งผลให้มี net exposure ที่
เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุ น ได้ โดยกองทุ นจะทำสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ วงหน้ าเพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ยนของ
หลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น ในสกุ ล เงิ น ต่ า งประเทศที่ ก องทุ น ถื อ อยู่ เที ย บกั บ สกุ ล เงิ น บาท ณ ขณะใด
ขณะหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
ในช่วงแรกกองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุ น โดยปรั บ สั ด ส่ ว นให้ มี ร ะดั บ ความเสี่ ย งที่ เหมาะสมกั บ ช่ ว งอายุ ที่ เหลื อ ของโครงการ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับช่วงการเกษียณอายุของกลุ่มผู้ลงทุนหรือปรับตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ลงทุนใน
แต่ละขณะ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
สภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง เช่น ทิ ศทางราคาตราสาร/หลักทรัพย์
อัตราดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการ
ลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน เช่น ในบางขณะผู้จัดการกองทุนอาจปรับลดสัดส่วน
การลงทุ น ในตราสาร/หลั ก ทรั พ ย์ (Asset allocation) และเพิ่ ม การลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ที่
อ้างอิงกับตัวแปรนั้น เพื่อเป็นการลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการลงทุนของกองทุน เป็นต้น รวมถึงกองทุน
อาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured note) ได้ตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ ความเห็น ชอบ รวมทั้ ง กองทุ นอาจทำธุรกรรมการให้ ยืม
หลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซือ
้ คืน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
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กองทุ นอาจลงทุ นในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที่
กองทุ น ปลายทางเป็ น กองทุ น รวมอสั งหาริม ทรัพ ย์ (กอง1) และกองทุ น รวมโครงสร้างพื้ น ฐาน (infra)
ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุนใน
หน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข
ทีส
่ ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด ทัง้ นี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้น
ทาง (circle investment) และกองทุ น ปลายทางจะไม่ ล งทุ น ต่ อ ในกองทุ น อื่ น ภายใต้ บ ริ ษั ท จั ด การ
เดียวกัน (cascade investment) เกินกว่า 1 ทอด
การใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน : ห้ามมิให้กองทุนต้น
ทางลงมติให้กองทุนปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทุนปลายทางไม่สามารถดำเนินการเพื่อขอมติ
ได้ เนื่องจากติดข้อจำกัดห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับ
ความเห็ น ชอบจากสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ หากได้ รับ มติ เกิ น กึ่ ง หนึ่ ง ของผู้ ถื อ หน่ ว ยของ
กองทุนปลายทางในส่วนที่เหลือ
อนึ่ง กองทุนจะไม่ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (noninvestment grade)ตราสารหนี้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รับ การจั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ (Unrated)และตราสารทุ น ของ
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์(Unlisted Securities)ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่
มีอั นดั บ ความน่ าเชื่ อ ถือ ต่ำกว่าที่ ส ามารถลงทุ น ได้ (non-investment grade)และตราสารทุ น ที่ ไม่ ได้จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์(Unlisted Securities)ได้เฉพาะกรณี ที่ตราสารนั้นได้รับการจัดอันดับความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ (Investment grade)หรื อ ตราสารทุ น ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
(Listed Securities)แล้วแต่กรณีในขณะที่กองทุนลงทุนแต่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงเป็นnon-investment
grade หรือ unlisted securities เท่านั้น
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อ สำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประกาศที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ กฎเกณฑ์ ก ารลงทุ น ซึ่ ง กระทบกั บ นโยบายการลงทุ น ของกองทุ น นี้ ในภายหลั ง รวมถึ ง
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับอายุดูเรชั่นเฉลี่ยของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) และ/หรือ การ
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Derivatives) และ/หรือ ตราสารหนี้ที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
แฝง (Structured Notes) และ/หรือ การลงทุ นในต่ างประเทศ บริษั ท จัด การจะดำเนิ น การปรับ ช่ วงอายุ
ดูเรชั่นเฉลี่ย และ/หรือ อายุดูเรชั่นเฉลี่ยของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) และ/หรือ
การลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) และ/หรื อ ตราสารหนี้ ที่ มี ลั ก ษณะสั ญ ญาซื้ อ ขาย
ล่วงหน้าแฝง Structured Notes) และ/หรือการลงทุนในต่างประเทศดังกล่าว รวมถึงนโยบายการลงทุน
อื่นใด เพื่ อให้ เป็นไปตามประกาศที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด
และให้ถอ
ื ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถอ
ื หน่วยลงทุนแล้ว
ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจ
ไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
1. 30 วันนับแต่วน
ั ที่จดทะเบียน
2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำ
การ
3. ข้อมูลที่เกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ
จำนวนเงินทุนโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท
นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี
ในระหว่ า งระยะเวลาการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ครั้ ง แรก บริ ษั ท จั ด การเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น
มากกว่าจำนวนเงินทุน : เป็นจำนวนร้อยละ 15.00 ของจำนวนเงินทุนโครงการ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท
จำนวนหน่วยลงทุนเริ่มต้น : 500,000,000 หน่วย
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ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม :
1) หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่
ไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อน
ครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า
2) หากบริ ษั ท จั ด การนำเงิ น ไปลงทุ น ต่ า งประเทศแล้ ว เกิ น ร้ อ ยละ 75 ของวงเงิ น ที่ บ ริ ษั ท จั ด การได้ รั บ
จั ด สรรเพื่ อ ลงทุ น ในต่ า งประเทศ บริษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ข อวงเงิน เพิ่ ม เพื่ อ ลงทุ น ต่ างประเทศจาก
สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอาจตามกฎหมาย และขอสงวนสิทธิในการเพิ่ม
เงินทุนจดทะเบียนของโครงการได้โดยไม่ตอ
้ งขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
อนึ่ง การเพิ่มหรือลด และ/หรือการโอนหรือรับโอนวงเงินรับอนุญาตให้สามารถไปลงทุนในต่างประเทศ
ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลกระทบถึงจำนวนเงินทุ นของโครงการซึ่ งบริษั ทจัด การขอ
สงวนสิทธิทจ
ี่ ะดำเนินการโดยไม่ขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
3) ในกรณีที่กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
ลงทุน บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนโดยให้ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ หากยกเลิกการจัดตั้งกองทุน บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อ/สั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ/
สั่งซื้อหน่วยลงทุน
4. การบริหารจัดการกองทุน
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :
- ที่มไ
ิ ด้มีวต
ั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบ
ั ซ้อน
วิธก
ี ารในการคำนวน Global Exposure limit : Commitment approach
อั ต ราส่ ว นการลงทุ น ใน derivatives สู ง สุ ด (Maximum Global Exposure) ไม่ เกิ น ร้ อ ยละ :
100.00
- การลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน
กลยุ ท ธ์การบริห ารกองทุ น (Management Style) : มุง หวังใหผ ลประกอบการเคลื่ อนไหวสู งกว่า
ดัชนีชี้วัด (active management)
ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบ
ั ซ้อน
5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) : ไม่มี
6. การจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจายเงินปนผล : ไมจาย
หลักเกณฑการจายเงินปนผล : กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถอ
ื หนวยลงทุน : 7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : 1,000.00 บาท
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด
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วิธก
ี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ตอ
้ งแจ้งล่วงหน้า
รายละเอียดเพิ่มเติม :
- บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะปรั บ ลด ยกเว้ น หรื อ เปลี่ ย นแปลงจำนวนหรื อ มู ล ค่ า ขั้ น ต่ ำ ข้ า งต้ น ใน
อนาคตได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลงทุ นเป็นสำคัญ ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันดำเนินการ
ดังกล่าว โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซือ
้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- ในกรณีทจ
ี่ ำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืน
หน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้นมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุ น (ถ้ามี) ของผู้ ถือหน่วยลงทุ นที่ ปรากฏอยู่ในรายการที่ บันทึ กโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุ น
บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำ
กว่าที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด
ในรายการดังกล่าว
- ในกรณี ที่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ได้ ยื่ น คำสั่ ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ต่ อ บริษั ท จั ด การ และบริษั ท จั ด การยั ง ไม่
สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการ
ตามหัวข้อ “เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วย
ลงทุ น อาจขอยกเลิ ก คำสั่ ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ได้ ใ นระหว่ า งเวลาทำการซื้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ น ใดที่
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การ
ยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ตอ
่ เมื่อได้รบ
ั การอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน
- การชำระเงินค่ารับซือ
้ คืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการโอน
เงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคาร
พาณิ ช ย์ อื่ น ตามเลขที่ บั ญ ชี ที่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น แจ้ ง ไว้ ใ นใบคำขอใช้ บ ริ ก ารกองทุ น หรือ จ่ า ยเป็ น เช็ ค
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทาง
ไปรษณียล
์ งทะเบียนตามทีอ
่ ยู่ที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการกองทุน หรือวิธีอน
ื่ ใดที่บริษัทจัดการกำหนด
เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
1. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน
เงินได้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติ
พิ เศษให้ ช ำระค่ าขายคื น หน่ วยลงทุ น เป็ น หลั ก ทรัพ ย์ ห รือ ทรัพ ย์ สิ น อื่ น แทนเงิน ได้ รวมถึ งกรณี อื่ น ใดที่
เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป
ซึง่ ขั้นตอนที่กำหนดต้องสามารถปฏิบัตไ
ิ ด้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย
2. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถอ
ื หน่วยลงทุน
บริษั ท จัด การจะเลื่ อ นกำหนดการชำระเงิน ค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น แก่ ผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น ที่ มี ค ำสั่งขายคื น
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีทก
ี่ ำหนดไว้ ซึง่ ต้องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี้
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(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแ
ู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลา
ปกติ ซึง่ เหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผู้ถอ
ื หน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษท
ั จัดการพบว่าราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ข้ึนไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่
ร้อยละ 0.5 ของมูล ค่าหรือราคาที่ ถูกต้ อง และผู้ ดูแลผลประโยชน์ ยังไม่ ได้รับ รองข้อมู ลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การเลื่ อ นกำหนดการชำระเงิ น ค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ตาม (1) หรื อ (2) บริ ษั ท จั ด การจะปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วน
ั ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มค
ี ำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วย
วิธก
ี ารใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของ
การเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูล
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อ นกำหนดการชำระเงิน ค่ าขายคืน หน่ วยลงทุ น หากมี ผู้ ถือ หน่ว ยลงทุ น สั่ งขายคื น
หน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษั ทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง
3. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน
3.1 ผู้ถอ
ื หน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุนให้บด
ิ า มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย (ซึง่ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้ ง แต่ 2 คนขึ้ น ไปแต่ ไ ม่ เกิ น 4 คน ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ร่ ว มกั น และปรากฏว่ า ผู้ ล งทุ น บางคนหรื อ
ทัง้ หมดเสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น)
(ค) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพเิ ศษอื่นๆที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้
ทั้งนี้ ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานทะเบียนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบ
คำขอใช้ บ ริ ก ารกองทุ น และยื่ น ต่ อ นายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น พร้ อ มคำขอโอนหน่ ว ยลงทุ น และชำระ
ค่าธรรมเนียมการโอนตามหัวข้อค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)
นายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น จะบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การโอนหน่ วยลงทุ น และออกใบยื น ยั น การโอนหน่ ว ยลงทุ น
พร้อมเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วน
ั ที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รบ
ั คำขอโอนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียน
ผู้ถอ
ื หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
3.2 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน
ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของบริ ษั ท จั ด การแต่ เพี ย งผู้ เดี ย ว โดยบริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะรั บ /ปฏิ เสธ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์
ที่ จ ะไม่ รั บ ลงทะเบี ย นการโอนหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ให้ นั้ น รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จ ำกั ด เพี ย ง พลเมื อ ง
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สหรั ฐ อเมริ ก า ผู้ ที่ มี ถิ่ น ฐานอยู่ ใ นสหรั ฐ อเมริ ก า บุ ค คลซึ่ ง ปกติ มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ใ นสหรั ฐ อเมริ ก า รวมถึ ง กอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
3.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการลงทะเบียน
โอนหน่วยลงทุนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รบ
ั ซื้อคืนไม่สบ
ั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :
- การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และ
วิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนประเภทสถาบัน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จั ด การกองทุ น รวมเพื่ อ ผู้ ล งทุ น ทั่ ว ไป กองทุ น รวมเพื่ อ ผู้ ล งทุ น ที่ มิ ใช่ รายย่ อ ย กองทุ น รวมเพื่ อ ผู้ ล งทุ น
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำ
การก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษั ท
จัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะพิจารณาปฏิเสธการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณี ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการเพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุน
8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา
่ ย
8.1 ค่าธรรมเนียมรวม
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 4.815 ต่อปี
ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น รวมหั ก ด้ ว ยหนี้ สิ น รวม ก่ อ นหั ก ค่ า ธรรมเนี ย มการจั ด การ ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการ
คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิ ณ วันที่คาํ นวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการ อาจ
เปลี่ ย นแปลงได้ ต ามความเหมาะสม ขึ้ น อยู่ กั บ ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ เช่ น ขนาดของกองทุ น จำนวนผู้ ถื อ หน่ ว ย
ลงทุน เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่มีการปรับเพิ่มขึ้น
หรือเปลี่ ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ่ มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่สำนั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา
่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ประมาณการค่ า ธรรมเนี ย มการจั ด การรายปี ในอั ต ราไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ : 3.849 ต่ อ ปี ข องมู ล ค่ า
ทรั พ ย์ สิ น รวมหั ก ด้ ว ยหนี้ สิ น รวม ก่ อ นหั ก ค่ า ธรรมเนี ย มการจั ด การ ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ ดู แ ลผลประโยชน์
ค่ าธรรมเนี ย มนายทะเบี ย น และค่ าธรรมเนี ย มอื่น ที่ เรีย กเก็ บ จากกองทุ น รวมที่ มี ฐ านในการคำนวณจาก
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คาํ นวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่ า ธรรมเนี ย มผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ รายปี ในอั ต ราไม่ เกิ น ร้ อ ยละ : 0.107 ต่ อ ปี ข อง
มูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่ าธรรมเนี ย มนายทะเบี ย น และค่ าธรรมเนี ย มอื่น ที่ เรีย กเก็ บ จากกองทุ น รวมที่ มี ฐ านในการคำนวณจาก
มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิ ณ วันที่คาํ นวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่ าธรรมเนี ย มนายทะเบี ย น และค่ าธรรมเนี ย มอื่น ที่ เรีย กเก็ บ จากกองทุ น รวมที่ มี ฐ านในการคำนวณจาก
มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิ ณ วันที่คาํ นวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี
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ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.959 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วย
หนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่
คํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี
กรณี ห ากมี ก ารลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมต่ า งประเทศ ค่ า ธรรมเนี ย มที่ เรี ย กเก็ บ นี้ อ าจเกิ ด
รายการค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนซ้ำซ้อนจากการบริหารจัดการที่เรียกเก็บโดยกองทุนที่เข้าไปลงทุน
ในกรณี ที่ ก องทุ น ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมภายใต้ ก ารจั ด การของบริ ษั ท จั ด การ (กองทุ น
ปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุน
ปลายทาง เช่ น กองทุ นต้ น ทาง มี มู ลค่ า ทรัพ ย์สิ น สุท ธิ 1,000 ล้า นบาท ไปลงทุ น ในกองทุ นปลายทาง
100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 900 ล้านบาท
ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด และเรียกเก็บจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุน
ปลายทางกำหนด เป็นต้น
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
เมื่ อ คำนวณรวมกั บ ค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า ง ๆ ที่ เรี ย กเก็ บ จริ ง จากกองทุ น รวมจะต้ อ งไม่ เ กิ น
ค่าธรรมเนียมรวม
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามจำนวน
ที่จ่ายจริง ทั้ งนี้ ไม่เกินร้อยละ 0.2675 ของจำนวนเงินทุนของโครงการและในทางบัญ ชีจะตัดจ่ายเป็ น
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน ภายในระยะเวลา 1 ปี เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณา
ประชาสั ม พั น ธ์ ค่ า สื่ อ โฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นการตลาด การส่ ง เสริม การขาย ค่ า อบรม
เผยแพร่ความรู้ และสัมมนาแนะนำกองทุนรวม
(2) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการสอบบัญชี ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายตรวจสอบทรัพย์สิน
ในประเทศ และต่างประเทศ
(3) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุน
ควรทราบและส่วนข้อมูลโครงการ
(4) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปีของมูลค่าหลักทรัพย์ของแต่
ละสกุลเงิน (ถ้ามี)
(5) ค่าจัดทำและจัดส่งรายงานใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุ น หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุ นรวมโดยตรง
หนังสือบอกกล่าวประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงค่าประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันและ/หรือข่าวสารถึง
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจัดทำ ตลอดจนข่าวสารที่บริษัทจัดการมีหน้าที่จัดทำขึ้นตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกำหนด
(6) ค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบจองซื้อหน่วยลงทุน ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบสั่งขายหน่วยลงทุน ค่าพิมพ์
ใบยื น ยั น การซื้ อ และขายหน่ วยลงทุ น หนั งสื อ รับ รองสิ ท ธิ ในหน่ วยลงทุ น และแบบฟอร์ม อื่ น ๆ เกี่ ย วกั บ
กองทุนรวม
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค และนำเงินเข้าบัญชีสำหรับ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(8) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ SCB CASH MANAGEMENT ค่าสมุดเช็ค
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชี เป็นต้น
(9) ค่ าใช้ จ่ า ยหรือ ค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งในการจั ด การกองทุ น รวม เช่ น ค่ าธรรมเนี ย มในการจด
ทะเบี ย นกองทรัพ ย์ สิ น ของโครงการจั ด การเป็ น กองทุ น รวม ค่ าไปรษณี ย ากร ค่ า แปลเอกสารต่ าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการลงทุน ค่าดำเนินงานอื่น ๆ เป็นต้น
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(10) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการติ ด ตามทวงถามหรือ การดำเนิ น คดี เพื่ อ การรับ ชำระหนี้ ใ ดๆของกองทุ น รวมทั้ ง
ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ เช่น ค่าที่
ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าสืบทรัพย์และ/หรือบังคับคดี ค่าใช้จ่าย
ในด้านนิติกรรม ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ เป็นต้น
(11) ค่ าใช้ จ่าย (ถ้ามี ) ในการดำเนิ น คดี ข องผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ที่ ฟ้ อ งร้อ งให้ บ ริษั ท จั ด การปฏิ บั ติ ต าม
หน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท จัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุ น
หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(12) ค่าใช้จ่ายต่ างๆที่ เกิดขึ้ นจากการปฏิบั ติตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือ กฎหมายกำหนด
(13) ค่าอากรแสตมป์ต่างๆ และค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการ
กองทุนรวม
(14) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม
(15) ค่าที่ปรึกษากฎหมาย (ถ้ามี) ที่ปรึกษาการเงินอื่น ๆ (ถ้ามี)
(16) ค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การจัดหา ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแลเก็บรักษา ปกป้องผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ
ของกองทุนที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดแ
ู ลผลประโยชน์ รายปี”
(17) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade)
(18) ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า ง ๆ และค่ า ธรรมเนี ย มที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช่ ว งการชำระบั ญ ชี แ ละเลิ ก กองทุ น รวม เช่ น
ค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี ค่าผู้ดแ
ู ลผลประโยชน์ในระหว่างการชำระบัญชีกองทุนรวม เป็นต้น
(19) ค่ าใช้ จ่ า ยด้ านโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ เช่ น ค่ าใช้ จ่ า ยในการจั ด ทำโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ ค่ าสื่ อ
โฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ การจั ด อบรมเผยแพร่ ค วามรู้ ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นการตลาด การส่ ง เสริ ม การขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากการจัดตั้งกองทุนที่เรียกเก็บจากกองทุนตาม
จำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญ ชีบริษัทจัดการจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน
ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่บันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ตัดจ่ายจะต้องไม่เกินกว่า
อั ต ราร้ อ ยละ 0.2675 ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น รวม หั ก ด้ ว ยหนี้ สิ น รวม ก่ อ นหั ก ค่ า ธรรมเนี ย มการจั ด การ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียก
เก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุ ท ธิ ข องกองทุ น รวม โดยค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นที่ เกิ น อั ต ราที่ ก ำหนดถื อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยดำเนิ น งานของบริ ษั ท
จัดการ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่ เรียกเก็บจากกองทุนรวม รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม
ทั้ งนี้ ในกรณี ที่ อัตราภาษี มูล ค่าเพิ่ ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี อื่นใดมีการเปลี่ย นแปลง บริษั ท จัด การ
สงวนสิ ท ธิ ใ นการปรั บ ปรุ ง อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ ง หมดของกองทุ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถอ
ื ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
บ ริ ษั ท จั ด การขอส งวนสิ ท ธิ ใ น การพิ จารณ ารั บ ผิ ด ช อบ ค่ า ธรรม เนี ย มห รื อ ค่ าใช้ จ่ า ยต าม หั วข้ อ
“ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ าใช้ จ่ า ย” รายการใดรายการหนึ่ ง หรือ หลายรายการได้ ทั้ งนี้ ขึ้ น กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของ
บริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สง
ั่ ซื้อหรือผู้ถอ
ื หน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)
เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าซื้อขาย
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ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)
เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าซื้อขาย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in)
อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวม
ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนด
เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าซื้อขาย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out)
อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณีสับเปลี่ยน
ออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนด
เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าซื้อขาย
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
ค่าธรรมเนียม : 10 บาท
ต่อหน่วยลงทุน : 1,000 หน่วย
หรือเศษของ : 1,000 หน่วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ในอัตราตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมอื่น : มี
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : เช่น ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น
ในอัตราไม่เกินร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน :
ตามที่จ่ายจริง
รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สง
ั่ ซื้อหรือผู้ถอ
ื หน่วยลงทุน) :
1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)
ค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายในอัตราที่ไม่
เท่ า กั น ผู้ สั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น สามารถต่ อ รองอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มดั ง กล่ า วได้ ซึ่ ง บริ ษั ท จั ด การจะแจ้ ง
รายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ในกรณี ที่ ก องทุ น ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมภายใต้ ก ารจั ด การของบริ ษั ท จั ด การ (กองทุ น
ปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง
ซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพ ย์สินสุท ธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุ นใน
กองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจาก
เงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น
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อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ และ/หรือวิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่ เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้ อหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็น
ประโยชน์ ต่ อผู้ ถือหน่ วยลงทุ นบริษั ท จัด การจะแจ้งล่ วงหน้าอย่างน้ อย 1 วัน ก่อ นการเปลี่ ยนแปลง โดย
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี)
2. ค่ า ธรรมเนี ย มการสั บ เปลี่ ย นห น่ ว ยลงทุ นเข้ า (Switching in) และสั บ เปลี่ ย นห น่ ว ยลงทุ นออก
(Switching out)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแต่ละรายในอัตราที่ไม่
เท่ ากัน ผู้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุ นสามารถต่อ รองอั ตราค่าธรรมเนียมดั งกล่าวได้ ซึ่ งบริษั ท จัดการจะแจ้ง
รายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และ/หรือวิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็น
ประโยชน์ ต่ อผู้ ถือหน่ วยลงทุ นบริษั ท จัด การจะแจ้งล่ วงหน้าอย่างน้ อย 1 วัน ก่อ นการเปลี่ ยนแปลง โดย
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี)
3. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อาจเป็นอัตราที่นายทะเบียนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที่ยน
ื่ คำขอโอนหน่วยลงทุน
4. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน จะเรียกเก็บในกรณีที่ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่
การออกใบหน่วยลงทุน การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงกรณี
หายและอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งพิสจ
ู น์ได้วา่ เป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน
5. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
5.1 ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหน่วยลงทุน
(1) กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้อัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน
(2) กรณีสั่งขายหน่วยลงทุน บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้อัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะคิดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยคำนวณเข้าไปในราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
(2) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะคิดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยคำนวณเข้าไปในราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะคำนวณเข้าไปในราคาขาย หรือราคารับซื้อคืน หรือราคาสับเปลี่ยนเข้า หรือ
ราคาสับเปลี่ยนออกโดยจะถูกนำส่งเข้าหรือตกเป็นของกองทุนทั้งจำนวน เพื่อนำเงินดังกล่าวไปชำระเป็น
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน หรืออื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่ง
ขายหลักทรัพย์/หน่วยลงทุน เป็นต้น
บริษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ เปลี่ ย นแปลงอั ต ราค่ า ใช้ จ่ า ยในการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ให้
สอดคล้องกับอัตราค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนที่กองทุนเข้าลงทุน และ/หรือวิธีการ
เรีย กเก็บ ค่ าใช้ จ่า ยดั งกล่ าวในภายหลั งได้ โดยบริษั ท จัด การจะประกาศการเปลี่ ย นแปลงดั งกล่ าวผ่ าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
5.2 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผล
ู้ งทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
หน่ ว ยลงทุ น ดำเนิ น การให้ ผู้ ล งทุ น หรื อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น เป็ น กรณี พิ เศษนอกเหนื อ จากการดำเนิ น การ
ตามปกติของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ซึ่งพิสูจน์ได้ว่า
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เป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล
การออกใบหน่ ว ยลงทุ น การออกหนั งสื อ รับ รองสิ ท ธิ ใหม่ แ ก่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ในกรณี ห ายและอื่ น ๆ ที่
เกิดขึ้นจริง ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน/รับรองยอดหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการ
ค้นหาเอกสารจากศูนย์เอกสารของนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นต้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิด
ค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการ
ทัว่ ไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนรวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอน
ื่ ใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้ งนี้ ในกรณี ที่ อัตราภาษี มูล ค่าเพิ่ ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี อื่นใดมีการเปลี่ย นแปลง บริษั ท จัด การ
สงวนสิ ท ธิ ใ นการปรั บ ปรุ ง อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ ง หมดของกองทุ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถอ
ื ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
บ ริ ษั ท จั ด การขอส งวนสิ ท ธิ ใ น การพิ จารณ ารั บ ผิ ด ช อบ ค่ า ธรรม เนี ย มห รื อ ค่ าใช้ จ่ า ยต าม หั วข้ อ
“ค่ าธรรมเนี ย มและค่ าใช้ จ่ าย” รายการใดรายการหนึ่ ง หรือ หลายรายการได้ ทั้ งนี้ ขึ้ น กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของ
บริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
8.4 วิธก
ี ารคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม
บริ ษั ท จั ด การจะคำนวณ ค่ า ธรรมเนี ย มการจั ด การรายปี ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ร ายปี
ค่ า ธรรมเนี ย มนายทะเบี ย นหน่ วยลงทุ น รายปี ทุ ก วั น ที่ มี ก ารคำนวณมู ล ค่ าทรัพ ย์ สิ น สุ ท ธิ โดยใช้ มู ล ค่ า
ทรั พ ย์ สิ น รวม หั ก ด้ ว ยหนี้ สิ น รวม ก่ อ นหั ก ค่ า ธรรมเนี ย มการจั ด การ ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ ดู แ ลผลประโยชน์
ค่ าธรรมเนี ย มนายทะเบี ย น และค่ าธรรมเนี ย มอื่น ที่ เรีย กเก็ บ จากกองทุ น รวมที่ มี ฐ านในการคำนวณจาก
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในแต่ละวันเป็นฐานใน
การคำนวณค่ าธรรมเนี ยม และเรียกเก็บจากกองทุ นรวมเป็น รายเดื อนหรือ ระยะเวลาอื่ นใดตามที่ บ ริษั ท
จัดการกำหนด
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนตามหัวข้อรายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียก
เก็บจากกองทุนรวม) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ข้อ (1) – (19) จะเรียกเก็บตามที่ จ่ายจริง ในทางบัญ ชีบริษั ท
จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวน หรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตาม
ระยะเวลาที่ จ ะได้ รับประโยชน์ จ ากค่ าใช้ จ่า ยนั้ น และบริษั ท จัด การอาจพิ จ ารณาประมาณการค่ าใช้ จ่ าย
ดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผลเพื่อทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเป็นรายวัน และจะปรับปรุงรายการดังกล่าวทันทีที่
ได้รับหลักฐานอย่างแน่ชัด ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ในความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งบริษัท
จัดการจะเปิดเผยฐานการคำนวณอย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบและ
ในรายงานรอบประจำปี
อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท จั ด การจะพิ จ ารณาตั ด จ่ า ยค่ า ธรรมเนี ย ม และค่ า ใช้ จ่ า ยดั ง กล่ า วจะเป็ น ไปตาม
หลักการบัญชี และตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด
กรณี ที่กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ
บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนจากผู้ซื้อหน่วย
ลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวมที่ ไปลงทุนในลักษณะที่ซ้ ำซ้ อนกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ของกองทุนรวมอื่น
อนึ่ง หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่ เกี่ยวข้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขหรือ
หลั ก เกณ ฑ์ ในการคำนวณ มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น รวม บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
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8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

การดำเนินการของบริษท
ั จัดการ

1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จา
่ ย
1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ
1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ1
(มีการกำหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่า
สามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้)

เปิดเผย2 ให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อน
การเรียกเก็บเพิ่มขึ้น

1.1.2.1 กรณีเกิน >5% ของอัตราที่
ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รบ
ั มติพเิ ศษ3 และแจ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วน
ั ที่เปลี่ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตรา
ทีร่ ะบุไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ่มขึ้น และแจ้งให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วน
ั ที่
เปลี่ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ

บริษัทจัดการต้องขอมติ3 เพื่อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จา
่ ย
2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผล
ู้ งทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่
วันที่มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ

ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือ
ว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วน
ั ที่บริษท
ั จัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวเพิ่มขึ้น

1

การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ต้ อ งกระทำโดยวิ ธี ก ารที่ เหมาะสมอั น ทำให้ มั่ น ใจได้ ว่ า ผู้ ล งทุ น ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล
ดังกล่าวอย่างทั่วถึง
2

ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธก
ี ารในการขอมติ
ผู้ถอ
ื หน่วยลงทุนและการจัดประชุมผู้ถอ
ื หน่วยลงทุนของกองทุนรวม

3

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม
เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
- การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของ
กองทุนรวม (swing pricing) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธป
ี ฏิบัติ : Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดย
พิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
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2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สน
ิ ลดลงจากภาวะปกติ
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ
4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม
5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนกองทุนซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือ
สมมติฐ านและหรือ การประเมิ นจากปั จจัยที่ เกี่ยวข้อ งเท่ าที่ ส ามารถทำได้ เพื่ อให้ ส ามารถดำเนิ น การได้
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษั ท
จัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สน
ิ ลดลงจากภาวะปกติ
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ
4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม
5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนกองทุนซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือ
สมมติฐ านและหรือ การประเมิ นจากปั จจัยที่ เกี่ยวข้อ งเท่ าที่ ส ามารถทำได้ เพื่ อให้ ส ามารถดำเนิ น การได้
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่
สามารถใช้รว่ มกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
4. ในกรณี ที่ เ ป็ น รายการในรู ป แบบ omnibus account บริ ษั ท จะดำเนิ น การตามข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จาก
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์ และข้อจำกัดใน
ขณะนั้น
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ทีแ
่ ตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่
สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน
มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน
คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch
in) หั ก ด้ ว ยมู ล ค่ า การขายคื น หน่ ว ยลงทุ น (redemption) และหั ก ด้ ว ยมู ล ค่ าการสั บ เปลี่ ย นหน่ วยลงทุ น
ออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีทบ
ี่ ริษัทจัดการกำหนด
ข้อสงวนสิทธิ
1. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing
ในวันทำการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ซึง่ จะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
3. บริษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิที่ จ ะนำค่ าซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ ช ำระเงิน ด้ ว ยเช็ ค รวมเข้ าเป็ น ยอดซื้ อ หน่ วย
ลงทุ น ในวั น ทำการที่ มี ก ารใช้ เ ครื่ อ งมื อ swing pricing และบริ ษั ท จั ด การจะนำยอดซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น
ดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing
ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการ
หรือ ตั ด สิ น ใจไปแล้ ว ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ เครื่ อ งมื อ swing pricing ในวั น ทำการนั้ น แม้ ห ากภายหลั ง
ปรากฏว่าเช็ คค่ าซื้ อ หน่ วยลงทุ น ทั้ งหมดหรือ บางส่วนของวัน ทำการนั้ น ไม่สามารถเรีย กเก็บ เงิน ได้ แ ละ
รายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รบ
ั การจัดสรรหน่วยลงทุน
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4. บริษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงแนวทางดำเนิ น การระหว่า งการใช้ เครื่อ งมื อ เช่ น การ
ยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้
หลั ก เกณฑ์ ที่ ส ำนั ก งาน ก.ล.ต. และหรือ สมาคมบริษั ท จัด การลงทุ น และหรือ หน่ ว ยงานที่ มี อ ำนาจอื่ น
กำหนด
- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Anti-Dilution Levies - ADLs) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริ ษั ท จั ด การจะพิ จ ารณาเรี ย กเก็ บ ADLs โดยมี ห ลั ก การในการพิ จ ารณาเป็ น ไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของ
สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด
ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สน
ิ ลดลงจากภาวะปกติ
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ
4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม
5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนกองทุนซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือ
สมมติฐ านและหรือ การประเมิ นจากปั จจัยที่ เกี่ยวข้อ งเท่ าที่ ส ามารถทำได้ เพื่ อให้ ส ามารถดำเนิ น การได้
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. การกำหนด ADLs threshold มี ห ลั ก การในการพิ จ ารณาเป็ น ไปตามนโยบายและแนวทางที่ บ ริ ษั ท
จัดการกำหนด ซึ่ งบริษั ทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุ น โดยพิ จารณา
ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สน
ิ ลดลงจากภาวะปกติ
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ
4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม
5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนกองทุนซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือ
สมมติฐ านและหรือ การประเมิ นจากปั จจัยที่ เกี่ยวข้อ งเท่ าที่ ส ามารถทำได้ เพื่ อให้ ส ามารถดำเนิ น การได้
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง บริ ษั ท จั ด การ จะไม่ ใ ช้ ADLs พร้ อ มกั บ Swing Pricing แต่ ส ามารถใช้ ร่ ว มกั บ
่ ได้
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอืน
4. ในกรณี ที่ เ ป็ น รายการในรู ป แบบ omnibus account บริ ษั ท จะดำเนิ น การตามข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จาก
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์ และข้อจำกัดใน
ขณะนั้น
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของ
มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงั้ หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า
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ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก
มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วย
มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch
out) ทัง้ นี้ รายละเอียดวิธก
ี ารคำนวณเป็นไปตามวิธีทบ
ี่ ริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ขอ
้ มูลดังต่อไปนี้
(1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
(2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
ซึง่ บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ตา่ งกัน
4. ในกรณี ที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้
เครื่ อ งมื อ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ บรรเทาผลกระทบทางลบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ ถื อ หน่ ว ยที่ ยั ง คงลงทุ น ใน
กองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวต
ั ถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
ข้อสงวนสิทธิ
1. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำ
การนั้น
2. บริษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิที่ จ ะนำค่ าซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ ช ำระเงิน ด้ ว ยเช็ ค รวมเข้ าเป็ น ยอดซื้ อ หน่ วย
ลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ใน
การพิ จ ารณาและหรือ ตั ด สิ น ใจเรื่อ งต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ เครื่อ งมื อ ADLs ในวัน ทำการนั้ น ทั้ งนี้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ เครื่อ งมื อ ADLs ในวัน ทำการนั้ น แม้ ห ากภายหลั งปรากฏว่าเช็ ค ค่ าซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น
ทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วย
เช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
3. บริษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะเรีย กเก็ บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ ที่ ท ำรายการซื้ อ หน่ ว ย
ลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใด
ฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะพิจารณากำหนด
อัต ราการเรียกเก็ บ ADLs ที่ แตกต่ างกั น ได้ และขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะมี ข้ อกำหนดเพิ่ ม เติ ม ในการเรีย กเก็ บ
เฉพาะรายที่ ท ำรายการซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น และสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น เข้ า หรื อ ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น และ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้
4. บริษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิที่ จ ะปรับ เพิ่ ม หรือ ลดอั ต รา ADLs ที่ เรียกเก็ บ ซึ่ งจะปรับ เพิ่ ม ไม่ เกิ น อั ต รา
สูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษั ทจัดการจะเปิด เผยทางเว็บไซด์ของบริษั ทจัดการและในหนังสือชี้
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
5. บริษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงแนวทางดำเนิ น การระหว่า งการใช้ เครื่อ งมื อ เช่ น การ
ยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้
หลั ก เกณฑ์ ที่ ส ำนั ก งาน ก.ล.ต. และหรือ สมาคมบริษั ท จัด การลงทุ น และหรือ หน่ ว ยงานที่ มี อ ำนาจอื่ น
กำหนด
การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
- เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทั่วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษท
ั จัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
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รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือ
เมื่อบริษัทจัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควร
2. ในกรณี ที่ บ ริษั ท จัด การกำหนดเงื่อ นไขเพื่ อ บ่ งชี้ ส ถานการณ์ ที่ ไม่ ป กติ ด้ วย Gate threshold ในกรณี
ดังกล่าว Redemption Gate จะใช้ เฉพาะวัน ทำการซื้ อขายใดที่ สั ดส่ วนของมูล ค่ าซื้ อ ขายหน่วยลงทุ น
สุ ท ธิ ข องกองทุ น เที ย บกั บ มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ทั้ ง หมดของกองทุ น มี ค่ า เท่ า กั บ หรื อ มากกว่ า Gate
threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก มูลค่า
การซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่า
การขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ย
ต าม สั ด ส่ วน (pro-rata basis) ข อ งค ำสั่ งรั บ ซื้ อ คื น ห น่ วยล งทุ น แ ล ะสั บ เป ลี่ ยน อ อ ก ณ วั น ที่ ใช้
Redemption Gate สำหรับคำสั่งรับ ซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับ เปลี่ยนออกส่วนที่ เหลือ บริษั ทจัดการจะ
นำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยน
ออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้
แต่ Redemption Gate จะไม่ ตํ่ า กว่ า Redemption Gate ขั้ น ตํ่ า และ gate period จะไม่ ม ากกว่ า ระดั บ
เพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
5. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคา
รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ณ วั น ทำการรั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ทั้ ง นี้ เว้ น แต่ ก รณี ที่ ก องทุ น มี ส ภาพคล่ อ ง
เพี ย งพอ บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะรั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น หรื อ สั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น เกิ น กว่ า
Redemption Gate ทีป
่ ระกาศใช้
6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถอ
ื หน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า
7. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
8. ในกรณี ที่ เ ป็ น รายการในรู ป แบบ omnibus account บริ ษั ท จะดำเนิ น การตามข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จาก
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์ และข้อจำกัดใน
ขณะนั้น
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีทเี่ กิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ทไ
ี่ ม่ปกติด้วย Gate
threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สน
ิ ลดลงจากภาวะปกติ
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุ นรวมจะไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม
4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ
5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ทีก
่ ำหนดไว้
6) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนกองทุน
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ข้อสงวนสิทธิ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
โดยจะปรับ ลดไม่ ตํ่ า กว่า Redemption Gate ขั้ น ตํ่ าที่ ระบุ ในโครงการ ทั้ ง นี้ รายละเอี ย ดวิธี ก ารคำนวณ
เป็นไปตามวิธีทบ
ี่ ริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption
Gate ทีป
่ ระกาศใช้
3. บริษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงแนวทางดำเนิ น การระหว่างการทำ Redemption Gate
ได้ แ ก่ การยกเลิ ก Redemption Gate ก่ อ นระยะเวลาที่ ก ำหนด การใช้ เครื่อ งมื อ อื่ น แทน Redemption
Gate เป็ น ต้ น (ถ้ า มี ) ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถชำระค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ในส่ ว นที่ เหลื อ ได้ บริ ษั ท
จัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่คา้ งอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่ถก
ู ยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชก
ั ช้า
4. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption
Gate ในวันทำการนั้น
5. การขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนที่รอการจัดสรร
ใหม่ อ าจเกิ ด กรณี ที่ มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ลดตํ่ า ลง จนทำให้ เงิน ลงทุ น ที่ เหลื อ อยู่ ในกองทุ น ตํ่ ากว่ า มู ล ค่ า
คงเหลือขั้นตํ่าของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือดังกล่าวถูกขายคืนออกมาด้วย
6. การสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น จากกองทุ น ต้ น ทางไปยั ง กองทุ น ปลายทาง เมื่ อ กองทุ น มี ก ารกำหนด
Redemption Gate อาจเกิดกรณีดงั นี้
- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดตํ่าลงกว่ามูลค่าขั้นตํ่าการซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง อาจทำให้ผู้ถอ
ื หน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้
- ห ากกอ งทุ น ป ล ายท างเป็ น กองทุ นที่ เสน อ ขายช่ วง IPO เงิ น ล งทุ น จาก กองทุ นต้ น ท างที่ ถู ก
Redemption Gate อาจมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั้นตํ่าการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง หรืออาจถูก
เลื่อนไปจนสิ้นสุดช่วงเวลา IPO ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้
- ในกรณี ที่ เป็ น วั น หยุ ด ทำการของกองทุ น ปลายทาง เงิ น ลงทุ น ในส่ ว นที่ จั ด สรรใหม่ อ าจไม่ ส ามารถ
สับเปลีย
่ นเข้ากองทุนปลายทางได้
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกรายการ
หรือนำเงินลงทุนดังกล่าวชำระคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีด
คร่อมสั่งจ่ายชื่อผู้ถอ
ื หน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
บริษั ทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือได้
ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิก ำหนดมู ล ค่ าขั้ น ตํ่ าในการสั่ งซื้ อ หรือ ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น หรือ มู ล ค่ าหน่ ว ย
ลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่าน้อยกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพื่อรองรับการกำหนดเพดานการขาย
คืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยขึ้นอยู่กบ
ั ดุลยพินจ
ิ ของบริษัทจัดการ
การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)
บริษท
ั จัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สง
ู สุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว
มี ค วามเชื่ อ โดยสุ จ ริ ต และสมเหตุ ส มผลว่ า จำเป็ น ต้ อ งระงั บ การซื้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ น โดยได้ รั บ ความ
เห็ น ชอบจากผู้ ดูแ ลผลประโยชน์ กรณี เกิด เหตุ ต ามประกาศคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรัพ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์กำหนด
บริษัท จัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำ
สั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกิน
กว่ากรณีทป
ี่ ระกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

18

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วย
ลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้
(1) การกระทำที่ เป็ น ความผิ ด มู ล ฐานหรือ ความผิ ด ฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงินไม่วา่ จะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทำที่ เป็ น การปฏิ บั ติต ามคำสั่ งเกี่ ย วกั บการยึด หรืออายั ด ทรัพ ย์ สิน โดยบุ ค คลผู้ มีอ ำนาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้
การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอ
ของเงิน กองทุ น ได้ ต ามประกาศคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ว่า ด้ วยการดำรง
เงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อ
ขายหลั ก ทรัพ ย์ แ ละการค้ าหลั ก ทรัพ ย์ และการจั ด จำหน่ ายหลั ก ทรัพ ย์ ที่ เป็ น หน่ ว ยลงทุ น และการเป็ น
ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ ให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวม
พิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ตอ
่ ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกัน
คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุน
รวมที่ มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการ
ขายคืนหน่วยลงทุน ให้พจ
ิ ารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนเท่านั้น
ทัง้ นี้ บริษท
ั จัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณา
แล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ตอ
่ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่ เหลืออยู่เนื่องจากกองทุ นรวมยังคงมี ท รัพ ย์สินคงเหลือ ที่ มีคุณ ภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพี ยงพอ
และผู้ถอ
ื หน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รบ
ั ผลกระทบจากการขายคืนนั้น
10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคา
หน่วยลงทุน :
คำนวณภายใน : 2 วันทำการ
และประกาศภายใน : 3 วันทำการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
1. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนตาม
ข้างต้น เว้นแต่วันทำการนั้นตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือวันตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ
2. หลั ก เกณ ฑ์ และวิ ธี ก ารกำหนด/คำนวณ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของตราสาร/หลั ก ทรั พ ย์ หรื อ ทรั พ ย์ สิ น
ต่างประเทศ เช่น การใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนของตรา
สาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทจัดการจะ
ใช้ ห ลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธี ก ารที่ เ ป็ น ไปตามกั บ ประกาศสมาคมบริ ษั ท จั ด การลงทุ น และ/หรื อ
หน่ ว ยงานอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสำนั ก งาน ก.ล.ต. และ/หรื อ ประกาศของ
สำนักงาน ก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถึงที่มก
ี ารเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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ทั้ ง นี้ การใช้ อั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ บริ ษั ท จั ด การจะใช้ แ หล่ ง ข้ อ มู ล ของ Bloomberg
ประมาณเวลา 16.00 น. ณ วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เป็นหลัก บริษัทจัดการอาจ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนด/คำนวณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน
ต่างประเทศในภายหลังได้ เช่น เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการดำเนินงานในอนาคต เป็นต้น รวมถึงหาก
เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมืองหรือสภาวะตลาดมีความผันผวน หรือเหตุการณ์อื่นใดอันเป็นเหตุให้ไม่
สามารถใช้แหล่งข้อมูลดังกล่าวได้ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์และเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถึงที่มี
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูลข้างต้นได้ เช่น อัตราแลกเปลี่ยน
ถัวเฉลี่ยตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์
หรือระบบอื่นใดที่มก
ี ารเผยแพร่ขอ
้ มูลและสามารถอ้างอิงได้ เช่น Reuters หรือ APEX เป็นต้น
3. บริษัทจัดการจะดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่
เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง และภายในเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้
4. บริษัทจัดการได้รบ
ั ยกเว้นไม่ตอ
้ งปฏิบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์ข้างต้น เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
- เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
โดยให้ได้รบ
ั ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
- เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รบ
ั ยกเว้นตั้งแต่วน
ั ที่ปรากฎเหตุดังกล่าว
ในกรณี ที่ ราคาหน่ วยลงทุ นไม่ถูก ต้อง บริษั ท จัด การจะดำเนิ นการและชดเชยราคาตามหลัก เกณฑ์ และ
วิธีการที่ กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการดำเนินการในกรณี ที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถก
ู ต้อง
ในกรณีทไ
ี่ ด้รับความเห็นชอบจากผู้ดแ
ู ลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุ ม ของบริ ษั ท จั ด การ โดยเหตุ ดั ง กล่ า วส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท จั ด การไม่ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ราคาของ
ทรัพ ย์ สิน ที่ กองทุ น ลงทุ น หรือไม่ สามารถคำนวณหรือ ประกาศมู ล ค่าทรัพ ย์สิ น สุท ธิ มู ล ค่าหน่ วยลงทุ น
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน หน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการประกาศสาเหตุ และ
แนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผู้ลงทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
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1. บริษท
ั จัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
ทีอ
่ ยู่ : ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501
ทีอ
่ ยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 7th – 8th Floor, SCB Park Plaza 1
18 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 0-2949-1500 Fax. 0-2949-1501
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) การบริหารกองทุนรวม
(ก) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุ น
รวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อ
ประชาชนครัง้ แรก
(ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด
(ค) นำเงิ น ของกองทุ น รวมไปลงทุ น ในหลั ก ทรัพ ย์ ห รือ ทรัพ ย์ สิ น ต่ า ง ๆ และซื้ อ ขาย จำหน่ าย สั่ ง โอน
เปลี่ ย นแปลง เพิ่ ม เติ ม หลั ก ทรัพ ย์ ห รือ ทรัพ ย์ สิ น ที่ ล งทุ น ไว้ ต ามที่ บ ริษั ท จั ด การเห็ น สมควร โดยลงทุ น
ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รบ
ั อนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ง) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุ้นอยู่เท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์
ของผู้ถอ
ื หน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(จ) ดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนของกองทุนรวม ตามวิธก
ี ารที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด
(ฉ) ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวัน
ทำการถั ด จากวัน ที่ ซื้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ น จำนวนนั้ น หรือ วัน ที่ ค ำนวนราคาขายหรือ ราคารับ ซื้ อ คื น หน่ ว ย
ลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นได้ แล้วแต่กรณี
(ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(ซ) เปลี่ ย นแปลง หรื อ แก้ ไ ขโครงการจั ด การกองทุ น รวม หรื อ วิ ธี ก ารจั ด การกองทุ น รวมเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
(ฌ) ดำเนิ น การฟ้ อ งร้อ งคดี ในนามของบริษั ท จั ด การเพื่ อ รัก ษาสิ ท ธิ แ ละผลประโยชน์ ต่ าง ๆ ของผู้ ถื อ
หน่วยลงทุน ในกรณีที่มีบุคคลใด ๆ รอนสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน
รวม
(2) การรับ และการจ่ายเงินของกองทุนรวม
(ก) จัด ให้ มีก ารรับ และจ่ายค่ าธรรมเนี ยม ค่ าใช้ จ่ าย หรือ เงิน ตอบแทนอื่น ใดจากและให้ แ ก่ผู้ ถื อ หน่ วย
ลงทุน และกองทุนรวม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนรวมที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้
ชวนส่วนโครงการหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย"
(ข) ได้รบ
ั ค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
ส่วนโครงการหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย"
(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุนรวม
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(ก)จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เรื่อง "คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุ นรวม และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ ดูแลผลประโยชน์ที่
กำหนดไว้ในข้อ 2
(ข) แต่ ง ตั้ ง ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รับ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ภายใต้ ห ลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และ วิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
(ค) จั ด ให้ มี ผู้ ส อบบั ญ ชี ท รัพ ย์ สิ น ของกองทุ น รวมที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสำนั ก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
(ง) จัดให้ มีผู้ชำระบัญ ชีกองทุ นรวมเมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม ทั้ งนี้ โดยความเห็นชอบของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(จ) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะบุคคลขึ้นทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ที่
ปรึกษากฎหมาย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
(ฉ) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
(ช) แต่งตั้งทนายความ เพื่อติดตาม ทวงถาม และดำเนินคดี รวมทั้งดำเนินการใด ๆ เพื่อการรับชำระหนี้
หรือเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์อื่นใดของกองทุนรวม
(4) การดำเนินการอื่น ๆ
ั ผู้ดแ
ู ลผลประโยชน์
(ก) จัดให้มก
ี ารฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กบ
(ข) จั ด ให้ มี แ ละเก็ บ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง ทะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
(ค) จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(ง) จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทำการนั้น
(จ) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุก
สิ้นวันทำการนั้น
(ฉ) จัดทำรายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด ในกรณีที่มิได้เกิด
จากการลงทุน หรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกำหนด
(ช) จัด ทำรายงานทุ ก รอบปี บั ญ ชี เพื่ อ แสดงข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กองทุ น รวมของรอบปี บั ญ ชี และส่ งรายงาน
ดั ง กล่ า วให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ มี ชื่ อ อยู่ ใ นทะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และสำนั ก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 3 เดื อนนั บ แต่ วัน สิ้น ปี บั ญ ชี โดยรายงานดั งกล่าวต้ อ งแสดงข้ อ มูล ตามที่ ค ณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และการส่งรายงานให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษั ทจัดการจะส่งผ่าน
ระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จั ด ไว้ เว้ น แต่ ใ นกรณี ก องทุ น รวมเลิ ก ตามหั ว ข้ อ
เงื่อนไขในการเลิกกองทุนข้อ 1. ก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ ใน
กรณีจัดทำรายงานตาม (ฐ) ตามปีปฏิทิน ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
ของรอบปีบัญชี ขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วน
ั สิ้นปีบัญชี
(ซ) จัดทำหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนควรทราบใหม่ทุกรอบปีบัญ ชี เพื่อแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปีบัญชีและส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่
วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชีนั้น ยกเว้นกองทุนรวมเปิดที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวและรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งล่วงหน้า ซึ่งระบุเวลาไว้แน่นอน (Auto Redemption) ไม่ต้องจัดทำหนังสือชี้
ชวนใหม่ทก
ุ รอบปีบัญชี
(ฌ) ปฏิ บัติ การอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ถึงซึ่ งวัต ถุป ระสงค์ ของกองทุ นรวม และรักษาไว้ซึ่ งผลประโยชน์ของผู้ถื อ
หน่วยลงทุน
(ญ) ยกเลิกกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้ในข้อ “การเลิกกองทุนรวม”
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(ฎ) จัดทำรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถอ
ื หน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถอ
ื หน่วย
ลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว
โดยรายงานดังกล่าวจะแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และการส่งรายงานให้แก่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษั ทจัดการจะส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.จัดไว้ เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามหัวข้อเงื่อนไขในการเลิกกองทุนข้อ 1. ก่อนหรือในวันที่
ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีจัดทำและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปี
บัญชี บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่จัดทำและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับปีบัญชี
นั้น
(ฏ) จัดส่ งและดำเนิน การให้ ผู้ส นับ สนุน การขายหรือ รับ ซื้ อคืน หน่วยลงทุ น จัดส่งหนังสื อชี้ช วนส่ วนสรุป
ข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมใบสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี้
ชวนส่ วนข้ อ มู ล โครงการไว้ ณ ที่ ท ำการทุ ก แห่ งของบริษั ท จั ด การ และ ณ สถานที่ ติ ด ต่ อ ทุ ก แห่ ง ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ฐ) จัดทำและส่งข้อมูลการจัดการกองทุนรวมให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ และ
วิธก
ี ารที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
(ฑ) ชี้แจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมี
นั ย สำคั ญ ต่ อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น หรื อ ต่ อ การตั ด สิ น ใจในการลงทุ น หรื อ ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(ฒ) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ “การเลิกกองทุนรวม”
(ณ) ดำเนิ น การติ ด ตามทวงถาม ดำเนิ น คดี ห รื อ ดำเนิ น การใด ๆ เพื่ อ การรับ ชำระหนี้ ห รื อ ปกป้ อ งสิ ท ธิ
ประโยชน์อื่น ๆ ของกองทุนรวม
(ด) ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามพระราชบัญ ญั ติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ.
2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ก ำหนดให้ เป็ น หน้ า ที่ ข องบริษั ท
จัดการ ทัง้ ในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
บริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวมมี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ผู ก พั น โครงการจั ด การกองทุ น รวม กฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์
ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อ คำสั่ ง ดั ง กล่ า ว หากบริ ษั ท จั ด การกองทุ น ได้ ด ำเนิ น การให้ เป็ น ไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือ
โครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
โดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวม
ต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการ
ส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
2. ผู้ดแ
ู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ทีอ
่ ยู่ : เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
สิทธิของผู้ดแ
ู ลผลประโยชน์
(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง
ผู้ ดู แ ลผ ลประโยชน์ ทั้ งนี้ ไม่ เ กิ น อั ต ราที่ กำห นด ไว้ ใ นหั วข้ อ ห นั ง สื อ ชี้ ช วนส่ ว นโค รงการหั วข้ อ
"ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย"
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(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดแ
ู ลผลประโยชน์
(1) ดู แ ลให้ บ ริษั ท จัด การปฏิ บั ติห น้ าที่ และความรับ ผิ ด ชอบ ให้ เป็ นไปตามโครงการจั ด การกองทุ น รวม
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีก
่ ำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ ทัง้ ในปัจจุบันและที่จะมี
แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
(2) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ทรัพย์สินของลูกค้ารายอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุนและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมจนกว่า
ผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อย
หรือจนกว่าการเป็นผู้ดแ
ู ลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง
(3) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญ ชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรืองดเว้นกระทำ
การตามมาตรา 130 จนก่ อให้ เกิ ด ความเสีย หายแก่ กองทุ น รวม ผู้ ดูแ ลผลประโยชน์ ข องกองทุ น รวมจะ
รายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชก
ั ช้า
(4) ตรวจตราและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สินต่างๆ
ที่กองทุนรวมได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดูแลการเบิกจ่ายหรือได้รับฝากไว้ตาม
ข้อ (2) ให้เป็นไปตามคำสัง่ การจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม
หากมีเหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรือส่งมอบเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ว่าไม่เป็นไปตามคำสั่งการจัดการทรัพย์สิน เป็นเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือ
ปลอม ผู้ดูแลผลประโยชน์มห
ี น้าที่ดำเนินการแจ้งเหตุดังกล่าวแก่บริษัทจัดการทันที
(5) เปลี่ยนแปลง จำหน่ายและโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคำสั่งของบริษั ท
จัดการ เมื่อเห็นว่าการนั้นถูกต้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
(6) จัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้น
กระทำการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามมาตรา 125
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 ทั้ งนี้ ภายใน 5 วัน นั บ แต่ วัน ที่ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(7) จัดทำรายงานถึงผลในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดทำบัญชีแสดงการรับ
จ่ายทรัพย์สน
ิ ของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ฝากไว้
(8) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่ ว ยลงทุ น และราคารั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ที่ บ ริ ษั ท จั ด การได้ ค ำนวณตามหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด
(9) พิจารณาเกี่ยวกับการที่จะให้ความเห็นชอบในการดำเนินการของบริษัทจัดการตามที่กฎหมายว่าด้วย
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ก ำหนด และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ประกาศสำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดแ
ู ลผลประโยชน์ เช่น
(ก) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่
สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) การให้ความเห็นชอบในกรณี ที่บริษั ทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้ อหรือ
คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุ นที่ ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้ อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อมีเหตุ
จำเป็น ทำให้ไม่สามารถ จำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างสมเหตุสมผล
หรือไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็น
อื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถอ
ื หน่วยลงทุน
การดำเนินการให้ความเห็นชอบดังกล่าวข้างต้นผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องดำเนินการจัดทำการให้ความ
เห็ น ชอบเป็ น หนั ง สื อ และส่ ง ให้ แ ก่ บ ริษั ท จั ด การเพื่ อ ใช้ เป็ น หลั ก ฐานโดยทั น ที และแจ้ ง ให้ ส ำนั ก งาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทันทีทุกครั้งที่เกิดกรณี ตาม (ก) โดยจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าวเป็น
หนังสือ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(10) แจ้งให้ บ ริษั ท จัด การทราบในกรณี ที่ บ ริษั ท จัด การมิได้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่าด้ วยหลั ก ทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ทอ
ี่ อกโดยกฎหมายดังกล่าว
(11) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับ
คำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของ
ผู้ถอ
ื หน่วยลงทุนให้ถอ
ื เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
(12) จัดทำความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการและจัดส่งให้บริษัทจัดการเพื่อใช้
ประกอบการจัดทำรายงานกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปี
ปฏิทิน ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบปีบัญ ชี และวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี
บัญชีหรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี
(13) โอนเงินให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของผู้ชำระบัญชีเพื่อเฉลี่ยจ่ายคืนค่าหน่วยลงทุนให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่คงเหลืออยู่หลังจากที่ผู้ชำระบัญชีชำระบัญชีโครงการจัดการ
กองทุนรวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
(14) ในกรณี ที่ ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ห มดหน้ า ที่ ล งตามเงื่ อ นไขการเปลี่ ย นผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์จะต้องทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดของกองทุน
รวม ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมด
ของกองทุนรวมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ และ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ดำเนินการต่อได้ทันที
(15) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และก่อนที่ผู้ชำระบัญชีจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังคงต้องรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่า
จะจดทะเบียนเลิก กองทุนรวม
(16) ดำเนิ นการอื่น ๆ ตามที่ ก ำหนดไว้ในสั ญ ญาแต่ งตั้ งผู้ ดู แลผลประโยชน์ ตลอดจนหน้ าที่ และความ
รั บ ผิ ด ชอบของผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้ ง ที่ มี ใ นปั จ จุ บั น และที่ มี แ ก้ ไ ข
เพิ่มเติมในอนาคต
(17) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องจัดให้มีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม เช่น ที่ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ หรือพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินอื่น เพื่อทำหน้าที่เก็บรักษา
ทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม
ในกรณี ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามสัญ ญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทุนรวมและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
กองทุนรวม และ/หรือผู้ถอ
ื หน่วยลงทุน โดยสิ้นเชิงภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความผิด
ของผู้ดูแล
คู่สัญญาตกลงเก็บรักษาข้อมูลที่ได้ล่วงรู้มาเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะ
เป็นการเปิดเผยโดยอำนาจกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของ
ผู้ถอ
ื หน่วยลงทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่ เกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง หรือการไม่กระทำการตามหน้าที่โดยไม่มีเหตุอน
ั สมควรของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง
บริวาร หรือบุคคลอื่นใดที่ทำงานให้แก่ผู้ดแ
ู ลผลประโยชน์
ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ มี อ ำนาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ก ำหนดไว้ ใ นสั ญ ญ าแต่ ง ตั้ ง ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ของกองทุ นรวมและตามพระราชบัญ ญั ติห ลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ ง
รวมถึงหน้าที่ ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีห น้าที่ ดำเนินการตามที่ จำเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
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ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ ไปได้ ซึ่ ง การดำเนิ น การดั ง กล่ า วรวมถึ ง การลงลายมื อ ชื่ อ ในหนั ง สื อ เพื่ อ รับ รองความ
ถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว นของสิ่ ง ที่ ส่ ง มอบให้ ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ร ายใหม่ ห ากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์
ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้ อ งร้ อ งบั ง คั บ คดี กั บ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถอ
ื หน่วยลงทุนทั้งปวงได้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็น
การเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็ นการดำเนินการในลักษณะที่ เป็ น
ธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้
ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการ
ขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มอ
ี ำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดแ
ู ลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อเกิด
กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือตามแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น
(2) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
อาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อก
ั ษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเงื่อ นไขในโครงการจั ด การกองทุ น รวม หรือ มี ก ารแก้ ไขเปลี่ ย นแปลง
กฎหมายว่าด้ วยหลั ก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ รวมทั้ งกฎกระทรวงและประกาศที่ ออกตามกฎหมาย
ดังกล่าว หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณี
อื่นใดอันจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับ
หน้ า ที่ ดั ง กล่ า ว ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ มี สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญาได้ โดยบอกกล่ า วให้ บ ริ ษั ท จั ด การทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ข องกองทุ น รวม ซึ่ ง ออกตามความในมาตรา 121 แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 บริ ษั ท จั ด การจะดำเนิ น การให้ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจาก
การตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็น
อย่างอื่น บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำ
การ นับแต่วันที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้น หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
กำหนด บริษั ท จั ด การจะขออนุ ญ าตเปลี่ ย นตั วผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ต่ อ สำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไขเมื่อได้รับอนุญ าตแล้วบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์อน
ื่ แทนโดยพลัน
(5) ในกรณี ที่ มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจำนวนหน่ ว ยลงทุ น ที่ จ ำหน่ า ยได้ แ ล้ ว ทั้ ง หมดของโครงการจั ด การกองทุ น รวม เรีย กร้อ งให้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงผู้ดแ
ู ลผลประโยชน์
ในกรณี ผู้ ดู แลผลประโยชน์ ก ระทำการอั น เป็ น การขั ด แย้ งกั บ ประโยชน์ ข องกองทุ น รวมหรือ ผู้ ถื อ หน่ ว ย
ลงทุ น ที่ ไ ม่ เ ข้ า ข้ อ ยกเว้ น ให้ ก ระทำได้ หากเป็ น กรณี ที่ มี นั ย สำคั ญ และไม่ ส ามารถแก้ ไ ขให้ ห มดไป
ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดแ
ู ลผลประโยชน์ได้
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สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สน
ิ กองทุนรวม :
บริษัทจัดการจะจัดให้มก
ี ารฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมที่
(1) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-296-3582
(2) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9999
(3) ธนาคารแห่งประเทศไทย
273 ถนนสามเสน เขตบางขุนพรหม
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2283-5353
และ/หรือที่ผู้ดแ
ู ลผลประโยชน์อื่นที่มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรื อ ศู น ย์ รั บ ฝากต่ า งประเทศ หรื อ ผู้ รั บ ฝากทรั พ ย์ สิ น ที่ ดู แ ลผลประโยชน์ แ ต่ ง ตั้ ง เพื่ อ เก็ บ รั ก ษา
ทรัพย์สินในต่างประเทศ
3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :
ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ทีอ
่ ยู่ : ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 2
ชั้น 15 ฝั่งปีกเหนือ (North Wing) อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2128-2332-7 โทรสาร 0-2128-4625
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
4. ผู้จด
ั จำหน่าย: 5. ผู้ดแ
ู ลสภาพคล่อง (Market Maker): 6. ผูล
้ งทุนรายใหญ่ (Participating Dealer): 7. ที่ปรึกษาการลงทุน: 8. ทีป
่ รึกษากองทุน: 9. ผูป
้ ระกัน: 10. ผู้รบ
ั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource): 11. คณะตัวแทนผู้ถอ
ื หน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund): -
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12. Prime Broker: 13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถอ
ื หน่วยลงทุน:
สิทธิในการขายคื นหน่ วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุ นสามารถขายคืนหน่วยลงทุ นให้ แก่บริษั ทจัดการ
โดยผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หนั งสื อ ชี้ ช วนส่ วนโครงการข้ อ "การรับ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น " ทั้ งนี้ สิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น จะเกิ ด ขึ้ น
ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
สิทธิในการรับเงินปันผล : เป็นไปตามรายละเอียดข้อ “การจ่ายเงินปันผล” ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล
โครงการ
สิ ท ธิ ในการโอนหน่ วยลงทุ น : ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น สามารถโอนหน่ ว ยลงทุ น ได้ ตามที่ ระบุ ไว้ใ นหั วข้ อ
“เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม
ข้ อ จำกั ด การโอนหน่ ว ยลงทุ น : บริษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะปฏิ เสธการรับ ลงทะเบี ย นการโอน
หน่วยลงทุ นของกองทุ น ตามที่ ระบุไว้ในหัวข้อ “เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วย
ลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม
สิ ท ธิ ใ นการลงมติ เพื่ อ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โครงการจั ด การลงทุ น หรื อ แก้ ไ ขวิ ธี จั ด การ : ผู้ ถื อ หน่ ว ย
ลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไข วิธีการจัดการ
ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกระทำการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อ "วิธีการแก้ไขโครงการ
จัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ"
สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ : ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการ
เลิกกองทุนรวม โดยบริษั ทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญ ชี ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ค ณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ : ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่
ครบ
การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่า
ในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนาม
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่
เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิใน
การได้รบ
ั ประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนด
ของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- ใบหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- อื่นๆ
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เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิท ธิในหน่วยลงทุ นและระยะเวลาการส่งมอบ : กองทุ นจะใช้
ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้
ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
รูปแบบอื่นเพิ่มเติมได้
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(2) บริษั ทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุ ก
ครั้งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการ
ทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำ
การนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้งแรก และ/หรือ
ภายใน 7 วั น ทำการนั บ แต่ วั น คำนวณมู ล ค่ า ทรัพ ย์ สิ น มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ราคาขายและราคารับ ซื้ อ คื น
หน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที่
ไม่ระบุที่ อยู่ไปรษณี ย์อิเล็ก ทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่ อ ยู่ที่ ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุ น
หรือโดยวิธีอน
ื่ ใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมตามวิธก
ี ารที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
(4) บริษั ท จัด การจะถื อ เอายอดคงเหลื อ ของหน่ ว ยลงทุ น ที่ ป รากฏในทะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และใน
หนั ง สื อ รั บ รองสิ ท ธิ ใ นหน่ ว ยลงทุ น ที่ ส่ ง ให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ฉบั บ ล่ า สุ ด เป็ น รายการที่ เป็ น ปั จ จุ บั น และ
ถูกต้อง
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(2) บริ ษั ท จั ด การหรื อ นายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น หรื อ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น
(ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จำกัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญ ชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุ นให้แก่ผู้สั่งซื้อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ดำเนินการ
จัดสรรหน่วยลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(3) บริ ษั ท จั ด การหรื อ นายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น หรื อ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น
(ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) จะดำเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่ ว ยลงทุ น ภายในวัน ที่ บ ริษั ท จัด การหรือ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ได้ ท ำรายการ
สั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือภายในวันทำการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุ นด้วยตนเอง ณ ที่ ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ ซื้อคืนหน่วยลงทุน(ธนาคารไทยพาณิ ชย์
จำกัด (มหาชน)) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชีหรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้
(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
มีหน้าที่ในการนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันเสมอ ได้ ณ ที่ทำ
การของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) หรือ ณ ที่
ทำการที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการ
ซือ
้ หรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่มีการปรับรายการให้เป็นปัจจุบันครั้งล่าสุด เป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง
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(6) ผู้ สั่ ง ซื้ อ หรือ ผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น ที่ ร้อ งขอออกสมุ ด บั ญ ชี แ สดงสิ ท ธิ ในหน่ ว ยลงทุ น จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
ข้ อ กำหนดและเงื่อ นไขต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สมุ ด บั ญ ชี แ สดงสิ ท ธิ ในหน่ ว ยลงทุ น ตามที่ บ ริษั ท จั ด การ
กำหนด
ทั้งนี้ บริษัท จัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนรายอื่น สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ่งบริษัท
จัดการจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษั ทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ โดยไม่ถือว่าเป็น
การดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ
ใบหน่วยลงทุน
บริษั ท จัด การหรือนายทะเบี ยนหน่ วยลงทุ นจะดำเนิ นการออกใบหน่วยลงทุ น (Scrip) ให้ กับผู้ ถือหน่วย
ลงทุ น เฉพาะในกรณี ที่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ร้ อ งขอให้ บ ริ ษั ท จั ด การออกใบหน่ ว ยลงทุ น เพื่ อ นำไปใช้ เป็ น
หลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหน่วยลงทุนทุก
กรณีจะกระทำเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
(1) ผู้ถอ
ื หน่วยลงทุนกรอกใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึง่ ขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(2) ยื่นใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียน
หน่วยลงทุน
(3) นายทะเบี ย นหน่ วยลงทุ น โดยได้ รับ มอบหมายจากบริษั ท จั ด การจะดำเนิ น การออกใบหน่ ว ยลงทุ น
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุ นตามจำนวนหน่วยลงทุ นที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคำขอ สำหรับกรณี ที่ผู้ถือ
หน่ วยลงทุ น กรอกจำนวนหน่ วยลงทุ น ในใบคำขอมากกว่าจำนวนหน่ ว ยลงทุ น ที่ ป รากฏอยู่ ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วย
ลงทุนสำหรับหน่วยลงทุนจำนวนเท่าที่ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
(4) ใบหน่ ว ยลงทุ น ที่ บ ริษั ท จั ด การออกให้ ผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น จะมี ข้ อ ความตามที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกำหนด ซึ่ งจะระบุ ชื่ อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น โดยในใบหน่ ว ยลงทุ น จะต้ อ งมี ล ายมื อ ชื่ อ กรรมการผู้ มี
อำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสำคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้
เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้
ทำได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุ นที่ มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุ นจำนวนดังกล่าว จะต้องนำใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อโอนหน่วยลงทุนนั้น เข้าระบบไร้
ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุ น เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันการทำรายการซื้ อหรือขายคืนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุ นของผู้สั่งซื้ อหรือผู้ถือหน่วยลงทุ น เช่น หนังสือรับรองสิท ธิในหน่วยลงทุน และ/
หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากรูปแบบดังกล่าวข้างต้น เช่น เอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน ทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือรูปแบบที่ จะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติม เป็นต้น และบริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลา
การส่งมอบได้ โดยไม่ถอ
ื ว่าเป็นการดำเนินการที่ผด
ิ ไปจากรายละเอียดโครงการเดิม
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณี ที่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น จำเป็ น ต้ อ งใช้ ใบหน่ ว ยลงทุ น บริษั ท จั ด การกองทุ น รวมต้ อ งจั ด ทำใบหน่ ว ย
ลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถอ
ื หน่วยลงทุน : -
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16. วิธก
ี ารชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น
วิธก
ี ารชำระเงินหรือทรัพย์สน
ิ อื่นให้แก่ผู้ถอ
ื หน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน
เงินได้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติ
พิ เศษให้ ช ำระค่ าขายคื น หน่ ว ยลงทุ น เป็ น หลั ก ทรัพ ย์ ห รือ ทรัพ ย์ สิ น อื่ น แทนเงิน ได้ รวมถึ ง กรณี อื่ น ใดที่
เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป
ซึง่ ขั้นตอนที่กำหนดต้องสามารถปฏิบัตไ
ิ ด้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย
การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถอ
ื หน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น
วิธก
ี ารชำระเงินหรือทรัพย์สน
ิ อื่นให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี) :
17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :
บริษั ท จั ด การกองทุ น รวมมี ห น้ า ที่ จั ด ให้ มี ท ะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ อ อกตามมาตรา
125(5) แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิ
หรือการจำกัดสิท ธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุ นที่ ปรากฏรายชื่อในสมุด ทะเบี ยนผู้ถือหน่ วยลงทุ น หากได้
กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการ
ตามอำนาจหน้าที่แล้ว
บริษั ท จัดการกองทุ นรวมหรือ นายทะเบียนหน่วยลงทุ นจะปฏิ เสธการลงทะเบี ยนการโอนและการจำนำ
หน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วย
ลงทุ น จะทำให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ไม่ เป็ น ผู้ ล งทุ น สถาบั น ผู้ ล งทุ น รายใหญ่ หรือ ผู้ มี เงิ น ลงทุ น สู ง ตามที่
กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่ วยลงทุ น ในกรณี เป็ น กองทุ น รวมที่ เสนอขายต่ อ ผู้ ล งทุ น สถาบั น หรือ ผู้ ล งทุ น รายใหญ่
พิ เศษ และการโอนหน่ ว ยลงทุ น จะทำให้ ผู้ ถื อหน่ ว ยลงทุ น ไม่ เป็ น ผู้ ล งทุ น สถาบั น หรือ ผู้ ล งทุ น รายใหญ่
พิเศษ ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน ดังนี้
1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ใน
กรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุน
ของกองทุน
ข้ อจำกั ด การถื อ หน่ วยและข้ อ จำกั ด ในการใช้ สิท ธิออกเสีย ง (ถ้ ามี ) : หากผู้ ถือหน่วยลงทุ นถื อ
หน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุ นรวม บริษั ท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิด
หน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่
หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารในการขอมติของผู้ถอ
ื หน่วยลงทุน :
การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รบ
ั มาโดยชอบแล้ว ให้ถือ
ว่าผู้ถอ
ื หน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
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มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้
ถือว่ามตินั้นเสียไป
ในกรณีทเี่ ป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
ต้องได้รับมติพเิ ศษของผู้ถอ
ื หน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจำนวนหน่ วยลงทุ น ทั้ งหมดของผู้ ถือหน่ วยลงทุ นซึ่ งเข้ าร่วมประชุ ม และมีสิ ท ธิออกเสียงลงคะแนน
หรื อ ของจำนวนหน่ ว ยลงทุ น ทั้ ง หมดของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ซึ่ ง ส่ ง หนั ง สื อ แจ้ ง มติ แ ละมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน) เว้น แต่ ก รณี ที่ ก องทุ น รวมมี ก ารแบ่ งชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น การขอมติ ผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น นอกจาก
จะต้องปฏิบัตใิ ห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถอ
ื หน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่
กำหนดไว้ ใ นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรื อ ตามที่ ก ำหนดในประกาศนี้ แ ล้ ว ให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่
ได้รบ
ั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่วา่ กรณีใด ต้องได้รบ
ั มติ
เสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบ
ั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบ
ั มติเสียงข้างมาก
หรือมติพเิ ศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบ
ั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
วิธก
ี ารแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :
การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง ของข้ อ ผู ก พั น ที่ เป็ น ไปตามวิ ธี ก ารที่ ก ำหนดไว้ ใ นข้ อ ผู ก พั น และมี
สาระสำคั ญ ที่ เป็ น ไปตามและไม่ ขั ด หรือ แย้ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ พ.ศ.
2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไข
เพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สญ
ั ญา
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติ
พิเศษของผู้ถอ
ื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ เรื่องทีก
่ ระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถอ
ื หน่วยลงทุน
(ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพ ย์สินอื่นตามข้อ 6 ของ
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่น
(ง) ข้ อ กำหนดเกี่ ย วกั บ การประกั น ตามข้ อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกั บ ตลาดทุ น ที่ ทน.
19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ
อันมีผลให้ผู้ถอ
ื หน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ ผู ก พั น ในลั ก ษณะดั ง ต่ อ ไปนี้ ให้ มี ผ ลผู ก พั น เมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ โดยไม่ตอ
้ งได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ไ ขเพิ่ มเติ มข้ อผู กพั นให้ มีส าระสำคั ญ สอดคล้อ งกั บโครงการจัด การกองทุ นรวมที่ แ ก้ไข
เพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดู แลผลประโยชน์แสดงความเห็ นว่าการแก้ ไขเพิ่ ม เติ มข้อผู กพั นนั้ นเหมาะสม มีค วามจำเป็ นหรือ
ื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
สมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถอ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่วา่ กรณีใด
ต้ อ งกระทำเป็ น หนั งสื อ ลงลายมื อ ชื่ อ โดยบุ ค คลผู้ มี อ ำนาจลงนามผู ก พั น บริษั ท จั ด การกองทุ น รวมและ
ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ พร้ อ มทั้ ง ประทั บ ตราบริ ษั ท (ถ้ า มี ) บริษั ท จั ด การกองทุ น รวมจะจั ด ให้ มี ข้ อ ผู ก พั น
เปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดู
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ได้ รวมทั้ งจัดส่งสรุปการแก้ ไขเพิ่ มเติมข้ อผูกพั นพร้อมทั้ งเหตุผ ลและความจำเป็ นให้ ผู้ถือหน่วยลงทุ น
พร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม
18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
รายละเอียดเพิ่มเติม : ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การอนุ มั ติ ให้ จั ด ตั้ งกองทุ น รวมแบบเป็ น การทั่ วไป และการฝ่ าฝื น หรือ การไม่ ป ฏิ บั ติ นั้ น ก่ อ ให้ เกิ ด ความ
เสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า
โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอม
ให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
19. การเลิกกองทุนรวม :
เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
กองทุนจะเลิกเมื่อครบกำหนดอายุ หรือกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมล
ู ค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถอ
ื หน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมด โดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อย
กว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้น
(2) จำนวนผู้ถอ
ื หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทำการใด
(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกัน
คิด เป็ นจำนวนเกิน กว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุ นที่ จำหน่ ายได้แ ล้ วทั้ งหมด ทั้ งนี้ ในกรณี ที่ เป็ น
กองทุ น รวมที่ มี ก ำหนดระยะเวลาการรั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น เป็ น ช่ ว ง (interval fund) การพิ จ ารณา
ระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น
ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความ
เชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่
เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถอ
ื หน่วย
ลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น
(4) กรณี ที่ ป รากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ซึ่ ง บริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวมพิ จ ารณาแล้ ว มี ค วามเชื่ อ โดยสุ จ ริ ต และ
สมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ถอ
ื หน่วยลงทุนโดยรวม
ความในวรรคหนึ่ง (3) และ (4) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังนี้
(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน
(ข) กองทุนรวมดัชนี
(ค) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(ง) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(จ) กองทุนรวมฟีดเดอร์
2. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ
3. บริษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะพิ จ ารณาเลิ ก โครงการ หรือ ดำเนิ น การอื่ น ใด ในกรณี ที่ มู ล ค่ าหน่ ว ย
ลงทุนที่จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการลงทุน โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
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4. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทัว่ ไป หากปรากฏว่า
(1) มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โครงการจั ด การกองทุ น รวมหรือ ข้ อ ผู ก พั น ระหว่ างผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น กั บ บริษั ท
จัดการกองทุนรวมที่ขด
ั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ
หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(2) มี ก ารจำหน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น โดยบริษั ท จั ด การกองทุ น รวมมิ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ห รือ ดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปตามที่กำหนดในประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน
5. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุ
อันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมหรือ บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งทำการชี้ แ จง แสดงเหตุ ผ ล ข้ อ เท็ จ จริง และหลั ก ฐาน ซึ่ งในกรณี ที่ ไม่ มี ก าร
ชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทำ
การแก้ ไ ข หรื อ ดำเนิ น การใด ๆ และบริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวมไม่ ส ามารถดำเนิ น การตามที่ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง
6. สำนั ก งานคณ ะกรรมการ ก.ล.ต. มี ค ำสั่ ง เลิ ก กองทุ นรวมตามมาตรา 128 ห รื อ เมื่ อ สำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธก
ี ารจัดตั้งและจัดการกองทุน
7. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการสิ้นสุดลงของ
การอนุมัตใิ ห้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมหรือดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผล
ู้ งทุน
การดำเนินการของบริษท
ั จัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
1. เมื่อปรากฏกรณีตามหัวข้อเงื่อนไขในการเลิกกองทุนข้อ 1. บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุน
รวม ดังนี้
(1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุน
(2) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วน
ั ที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธก
ี ารดังนี้
1. แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้
ถือหน่วยได้
2. แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดแ
ู ลผลประโยชน์
3. แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(3) จำหน่ า ยทรั พ ย์ สิ น ที่ เ หลื อ อยู่ ข องกองทุ น รวมเปิ ด ดั ง กล่ า วภายใน 5 วั น ทำการ นั บ แต่ วั น ที่ เ กิ ด
เหตุการณ์ให้เลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(4) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน
10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุน และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
แล้วให้ถอ
ื ว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมเปิดนั้น
2. กรณี ก ารเลิ ก กองทุ น รวม เพราะเหตุ ค รบกำหนดอายุ โ ครงการหรื อ เหตุ อื่ น ที่ ท ราบกำหนดการเลิ ก
กองทุนรวมล่วงหน้า
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586
บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

1. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดแ
ู ลผลประโยชน์
1.2 แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บน
เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีทห
ี่ น่วยของกองทุนนั้นเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทำการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2. ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถอ
ื หน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่อง
ดังกล่าว

≥ 5 วันทำการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3. จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงิน
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้
เงินที่มก
ี ำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม

ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิก
กองทุน

20. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญ ชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบ เพื่อทำหน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชำระหนี้สินของกองทุนรวม
แล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
สำหรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยและเงิ น ค่ า ตอบแทนในการชำระบั ญ ชี ข องกองทุ น รวมจะหั ก จ่ า ยจากทรั พ ย์ สิ น ของ
กองทุ นรวม และผู้ชำระบัญ ชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพ ย์สินสุทธิ
เท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่ อ ได้ ช ำระบั ญ ชี เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ผู้ ช ำระบั ญ ชี จ ะทำการจดทะเบี ย นเลิ ก กองทุ น รวมกั บ สำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคง
ค้ า งอยู่ ให้ ผู้ ช ำระบั ญ ชี จั ด การโอนทรัพ ย์ สิ น ดั ง กล่ า วให้ ต กเป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ข องสำนั ก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
โครงการจั ด การกองทุ น รวมที่ ผ่ า นการอนุ มั ติ จ ากสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ผ่ านการแก้ ไ ข
เพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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