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▪ กองทุ น เน้ น ลงทุ น ในหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น รวมต่ างประเทศ ได้ แ ก่) Morgan Stanley Investment Fund - Asia Opportunity
Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) Z Accumulation สกุลเงินดอลลาร์ส หรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย
Morgan Stanley Investment Management จดทะเบี ย นภายใต้ ก ฎหมายของประเทศลั ก เซมเบิ ร์ ก และอยู่ ภ ายใต้ UCITS
กองทุ น หลั ก มี วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ สร้า งผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุ น ในตราสารทุ น และ depositary receipts (รวมถึ ง
American Depositary Receipts (ADRs) และ Global Depositary Receipts (GDRs)) ของผู้ออกในทวีปเอเชียไม่รวมประเทศ
ญี่ปุ่น และลงทุนในหุ้น China A-Shares ผ่าน Stock Connect
▪ กองทุนแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้
ลงทุนกลุ่ม/บุคคล ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทั้ง 4 ชนิดก่อนการลงทุน
▪ มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด อาจมีมูลค่ าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าหน่ วย
ลงทุนสำหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
▪ การแบ่งชนิดหน่วยลงทุ นของกองทุน มิได้ทำให้ความรับผิดของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดหน่วย
ลงทุน ทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
▪ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการบริหารการลงทุนและอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าแฝง กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับ
ความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้
ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงิน
ของผู้ลงทุนเอง
▪ กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่
ละขณะ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
การเงิน การคลัง เป็ นต้น เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้อ งกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับ
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้
ผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
▪ กองทุนสามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้
ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted)
ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวน
ได้
▪ ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่ส ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถ
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัย
ให้สอบถามผูต้ ดิ ต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
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▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนใน
กองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
▪ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนตามรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับเงินลงทุนคืน
มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินที่ได้ลงทุนไป ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
▪ 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) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้ าหรือ ตัวแปรที่สัญ ญาซื้อ ขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินที่
ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อ นไหวในทิศทางที่ ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีตซึ่งอาจส่งผลให้ การเข้าทำสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้าไม่
สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
▪ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน
หรือการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุ นของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริ ษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนหรือ ไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึง
แต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุ คคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
▪ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account
Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้ น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่
บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็น ไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
นั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหั กภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิ
ดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปที ี่ 2 สิน้ สุดวันที่ 31 มกราคม 2566
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รายละเอียดกองทุนรวม
ชื่อโครงการ

:

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Opportunity
SCB Asia Opportunity Fund (SCBAO)

อายุโครงการ

:

ไม่กำหนดอายุโครงการ

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง/จัดการกองทุนรวม

:

วันที่ 22 มกราคม 2564

วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน

:

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทของกองทุน
▪ กองทุนตราสารทุน
▪ กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
นโยบายการลงทุนของกองทุน
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุ นของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุ นเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Morgan Stanley Investment
Fund - Asia Opportunity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) Z Accumulation สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลัก
บริหารโดย Morgan Stanley Investment Management จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุน
หลัก มีวัต ถุประสงค์ คือ สร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุ นในตราสารทุน และ depositary receipts (รวมถึง American Depositary
Receipts (ADRs) และ Global Depositary Receipts (GDRs)) ของผู้ออกในทวีปเอเชียไม่รวมประเทศญี่ปุ่น และลงทุนในหุ้น China A-Shares
ผ่าน Stock Connect
กองทุนหลักมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน โดยหากคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนทั้งหมดเกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
กองทุนหลักอาจพิจารณารับคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่ าวตามสัดส่วนเพื่อไม่ให้เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนและมูลค่าหน่วยลงทุนในวันที่ส่งคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น
รวมถึงอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝ ากทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อื่ นหรือทรัพย์สินอื่น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/
หรือการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมทั้งอาจลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ ยน
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับ
สภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กั บดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อ ง เช่น ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน
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นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่ วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำ
กว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้
โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
1. 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียน
2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุน
จำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ( REITs)
หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท จัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ยกเว้นกรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1
ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของ
กองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุน
ต้นทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (cascade investment)
อนึ่ง หากในกรณีที่การลงทุนในกองทุนหลักนี้ไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นๆ ของกองทุนหลักนี้ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน อัตราค่าธรรมเนียม การลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สินอื่นใดที่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือผลตอบแทน/ผลการดำเนินงานของกองทุนต่างประเทศต่ำกว่า
ผลตอบแทน/ผลการดำเนินงานของกองทุนอื่น ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน หรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือขน าดของกองทุน
ต่างประเทศลดลง จนอาจมีผลกระทบต่อกองทุน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุน
ต่างประเทศกระทำความผิดตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือสิ่งอื่นใดที่
ส่งผลต่อการดำเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงอื่ นใดที่อาจส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน
กล่าวคือ ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลต่อกองทุนหลัก และ/หรือบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่มีกองทุนอื่นที่มีนโยบายใกล้เคี ยงกัน
และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็น ผลดีต่อ ผลการดำเนิน งานโดยรวมของกองทุน หรือ เอื้อ ประโยชน์ ต่อ การลงทุนใน
ต่างประเทศของกองทุน และเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศ
หรือกองทุนหลักเป็นกองทุนต่างประเทศอื่นได้ ตามดุลยพินิ จของบริษัทจัดการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุนของกองทุน หรือขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกองทุน อีกทั้งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน
(class) รวมถึงเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือเปลี่ยนแปลงการซื้อขายในประเทศอื่นใด
นอกเหนือจากประเทศลักเซมเบิร์ก ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ซึ่งบริษัท
จัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริ ษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนทำการลงทุนดังกล่าว
ในกรณี ที่กองทุ นมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อ ยกว่าร้อ ยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิข องกองทุนปลายทางหากปรากฏว่ามูลค่ า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่ก องทุนรวมไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยกองทุนปลายทางดังกล่าวเป็นกองทุนต่ างประเทศที่ไม่มี
วัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนรวมดัชนีหรือกองทุนรวมอีทีเอฟ
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกล่าว
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(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางนั้น
ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนไปลงทุนลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลงพร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏ
เหตุ
(2) ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ ยวกับสถานะของ
กองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย
ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาดำเนินการครั้งเดียวหรือ
หลายครั้งก็ได้ โดยการทยอยโอนย้ายเงินลงทุนอาจส่งผลให้ช่วงระยะเวลาดังกล่าว กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลง ทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการข้ างต้น อย่างไรก็ตามหากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มีนโยบาย
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ห รือ
ดำเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือ
กองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้
โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์
ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30
วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน
▪ ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น จากดอกเบี้ยหรือส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าลงทุน ทั้งนี้ สำหรับ
ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาเงินกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
▪ ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (เฉพาะชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
▪ ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผล (เฉพาะชนิดจ่ายเงินปันผล)
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
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ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม
Q: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร
A: กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปและมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดังนี้
กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่
1) ชนิดสะสมมูลค่า (SCBAOA) : (เปิดให้บริการ)
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total return)
2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (SCBAOR) : (ยังไม่เปิดให้บริการ)
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุ นโดยอัตโนมัติ โดยกองทุนมุ่งหวังที่ จะให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
3) ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBAOD) : (ยังไม่เปิดให้บริการ)
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล
4) ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBAOP) : (ยังไม่เปิดให้บริการ)
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล สถาบันที่บริษัทจัดการกำหนดที่ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
(Total return) โดยในเบื้องต้นบริษัทจัดการกำหนดให้บริการเฉพาะผู้ลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและ/หรือ กองทุนส่วนบุคคล ภายใต้
การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดอื่นเพิ่มเติมจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ
ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
โดยสมมติให้;
วันที่ 1
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 25,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท (ภายหลังหักค่า ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
และค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์) แบ่งเป็น
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 25,000,000 บาท
2. ดอกเบี้ยค้างรับในวันแรก 100,000 บาท
หน่วย:บาท
กองทุนรวม

หน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า

หน่วยลงทุน
ชนิดรับซื้อคืน
อัตโนมัติ

หน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล

หน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/
บุคคล

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่
จำหน่ายได้หลังหัก
ค่าธรรมเนียมการขาย
และค่าธรรมเนียมซื้อขาย
หลักทรัพย์ (ถ้ามี)

25,000,000.00

25,000,000.00

0.00

0.00

0.00

ดอกเบี้ยค้างรับจำนวน
100,000 บาท

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

25,100,000.00

25,100,000.00

0.00

0.00

0.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
กองทุน
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รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน)
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ = 1.00%
(+VAT 7%)

(735.81)

(735.81)

0.00

0.00

0.00

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ = 0.03%
(+VAT 7%)

(22.07)

(22.07)

0.00

0.00

0.00

ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน
= 0.061% (+VAT 7%)

(44.88)

(44.88)

0.00

0.00

0.00

ค่าธรรมเนียมรวมต่อวัน

(802.76)

(802.76)

0.00

0.00

0.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

25,099,197.24

25,099,197.24

0.00

0.00

0.00

จำนวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

2,500,000.0000

2,500,000.0000

0.0000

0.0000

0.0000

10.0396

10.0396

0.0000

0.0000

0.0000

มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาทต่อหน่วย)

วันที่ 2
1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ จำนวน 30,000,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล จำนวน 2,000,000 บาท และ
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 50,000,000 บาท
2. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่าจำนวน 1,500,000 บาท
3. มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึ้น 250,000 บาท
กองทุนรวม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนของวันก่อนหน้า
(บาท)

หน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า

หน่วยลงทุน
ชนิดรับซื้อคืน
อัตโนมัติ

หน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล

หน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/
บุคคล

25,099,197.24

25,099,197.24

0.00

0.00

0.00

1.ซื้อหน่วยลงทุน ชนิด
รับซื้อคืนอัตโนมัติ ชนิด
จ่ายเงินปันผล และชนิด
ผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล

82,000,000.00

0.00

30,000,000.00

2,000,000.00

50,000,000.00

2.ขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า

(1,500,000.00)

(1,500,000.00)

0.00

0.00

0.00

รวมรายการที่เกี่ยวข้อง

80,500,000.00

(1,500,000.00)

30,000,000.00

2,000,000.00

50,000,000.00

รายการที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยลงทุน
แต่ละชนิด
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กับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด (บาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ภายหลังรายการที่
เกีย่ วข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด
ส่วนเพิ่มของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ จำนวน
250,000 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
กองทุน

105,599,197.24

23,599,197.24

30,000,000.00

2,000,000.00

50,000,000.00

250,000

55,869.74

71,023.27

4,734.88

118,372.11

105,849,197.24

23,655,066.98

30,071,023.27

2,004,734.88

50,118,372.11

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ชนิดสะสมมูลค่า = 105,849,197.24 x (23,599,197.24/105,599,197.24)
ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = 105,849,197.24 x (30,000,00.000/105,599,197.24)
ชนิดจ่ายเงินปันผล = 105,849,197.24 x (2,000,000.00/105,599,197.24)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล = 105,849,197.24 x (50,000,000.00/105,599,197.24)
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน)
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดกองทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
= 1.00% (+VAT 7%)

(2,368.36)

(693.45)

(881.53)

(58.77)

(734.61)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์
= 0.03% (+VAT 7%)

(93.09)

(20.80)

(26.45)

(1.76)

(44.08)

ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน
= 0.061% (+VAT 7%)

(189.27)

(42.30)

(53.77)

(3.58)

(89.62)

ค่าธรรมเนียมรวมต่อวัน

(2,650.72)

(756.55)

(961.75)

(64.11)

(868.31)

105,846,546.52

23,654,310.43

30,070,061.52

2,004,670.77

50,117,503.80

10,518,166.3853

2,350,591.6570

2,988,137.0957

199,209.1397

4,980,228.4929

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)
จำนวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจาก
ซื้อหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อ
คืนอัตโนมัติ จำนวน
30,000,000 บาท/
10.0397
= 2,988,137.0957
หน่วย
-หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจาก
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ซื้อหน่วยลงทุนชนิด
จ่ายเงินปันผล
จำนวน
2,000,000 บาท
/10.0397
= 199,209.1397 หน่วย
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจาก
ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้
ลงทุนกลุ่ม/บุคคล
จำนวน
50,000,000 บาท/
10.0397 =
4,980,228.4929 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาทต่อหน่วย)

10.0632

10.0631

10.0631

10.0631

10.0632

วันที่ 3
1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า จำนวน 3,000,000 บาท
2. มีรายการลดหน่วยจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผลู้ งทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ จำนวน 1,000,000 บาท
3. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม/บุคคล 500,000 บาท
4. มีรายการจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล จำนวน 80,000 บาท
5. มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึ้น 900,000 บาท
กองทุนรวม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนของวันก่อนหน้า
(บาท)

หน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า

105,846,546.52

23,654,310.43

1. ซื้อหน่วยลงทุน ชนิด
สะสมมูลค่า จำนวน
3,000,000 บาท

3,000,000.00

3,000,000.00

2. รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ ชนิดรับซือ้ คืน
อัตโนมัติ จำนวน
1,000,000 บาท และ
ขายคืนหน่วยลงทุน ชนิด
บุคคล/กลุ่มบุคคล
จำนวน 500,000 บาท

(1,500,000.00)

หน่วยลงทุน
ชนิดรับซื้อคืน
อัตโนมัติ

30,070,061.52

หน่วยลงทุนชนิด
จ่ายเงินปันผล

2,004,670.77

หน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/
บุคคล

50,117,503.80

รายการที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยลงทุน
แต่ละชนิด

(1,000,000.00)

9

(500,000.00)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Opportunity: SCBAO

3.จ่ายเงินปันผล จำนวน
80,000 บาท
รวมรายการที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(บาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ภายหลังรายการที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด
ส่วนเพิ่มของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ จำนวน
900,000 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ภายหลังรายการที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด และส่วนเพิ่มฯ

(80,000.00)

(80,000.00)

1,420,000.00

3,000,000.00

(1,000,000.00)

(80,000.00)

(500,000.00)

107,266,546.52

26,654,310.43

29,070,061.52

1,924,670.77

49,617,503.80

900,000.00

223,638.03

243,906.94

16,148.59

416,306.44

108,166,546.52

26,877,948.46

29,313,968.46

1,940,819.36

50,033,810.24

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ชนิดสะสมมูลค่า = 108,166,546.52 x (26,654,310.43/107,266,546.52)
ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = 108,166,546.52 x (29,070,061.52/107,266,546.52)
ชนิดจ่ายเงินปันผล = 108,166,546.52 x (1,924,670.77/107,266,546.52)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล = 108,166,546.52 x (49,617,503.80/107,266,546.52)
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน)
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดกองทุน
ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ = 1.00%
(+VAT 7%)

(2,437.54)

(787.93)

(859.34)

(56.90)

(733.37)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์
= 0.03% (+VAT 7%)

(95.13)

(23.64)

(25.78)

(1.71)

(44.00)

ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน
= 0.061% (+VAT 7%)

(193.42)

(48.06)

(52.42)

(3.47)

(89.47)

ค่าธรรมเนียมรวมต่อวัน

(2,726.09)

(859.63)

(937.54)

(62.08)

(866.84)

108,163,820.43

26,877,088.83

29,313,030.92

1,940,757.28

50,032,943.40

2,648,707.5645

2,888,764.1391

199,209.1397

4,930,542.5083

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)
จำนวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)
-หน่วยลงทุนเพิม่ ขึ้น
จากซื้อหน่วยลงทุนชนิด

10,667,223.3516
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สะสมมูลค่า จำนวน
3,000,000 บาท/
10.0632=
298,115.9075 หน่วย
- หน่วยลงทุนลดลงจาก
การรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติของชนิด
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติจำนวน
1,000,000 บาท/
10.0632=
99,371.9692 หน่วย
- หน่วยลงทุนลดลงจาก
การขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล
500,000 บาท/
10.0633=
49,685.4908 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท
ต่อหน่วย)

10.1398

10.1472

10.1472

9.7423

10.1475

Q: กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด
A: 10,000 ล้านบาท
Q: กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุน ในระยะเวลาเท่าใด
A: เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยสามารถรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนในต่างประเทศได้ รวมถึงสามารถยอมรับความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนและผลตอบแทนได้ในบางช่วงของการลงทุน
Q: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
A: ปัจจัยที่มีผลกระทบที่สำคัญ ได้แก่
1. กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนพิจารณาลงทุนนั้นอาจลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีโอกาสที่จะมีความผันผวนสูง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคา
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินก็จะส่งผลให้ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้เช่นกัน
2. กองทุนรวมต่างประเทศที่ กองทุนจะไปลงทุ นนั้น จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในต่างประเทศ จึงต้อ งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องของประเทศนั้นๆ ซึ่งอาจแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุนรวมของประเทศไทย
3. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อาจส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจทำให้เงินต้นและ
ผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวนตามไปด้วย
Q: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
A: กองทุนรวมนี้ไม่มีการประกันเงินลงทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น
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Q: กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
A: วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : เดือน มกราคม
Q: ท่านสามารถซื้อกองทุนนี้ควบกับกรมธรรม์ประกันชีวิต (Unit-Link) ได้หรือไม่
A: ในช่วงแรกบริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต ได้ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการบริษั ท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
Q: การลงทุนในรูปแบบการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (Unit-Link) คืออะไร
A: การลงทุนในรูปแบบการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต คือ การที่ผู้ลงทุนขอทำประกันชีวิตกั บบริษัทประกันชีวิต และบริษัท
ประกันชีวิตจะนำเงินค่าเบี้ยประกันส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผู้ลงทุนเลือกจากรายชื่อกองทุนรวมที่บริษัทประกัน
ชีวิตกำหนดไว้ โดยสัดส่วนของเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่จะนำไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป็นเท่าใดขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
ไว้ในกรมธรรม์ ทั้งนี้ เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่นำไปลงทุนในกองทุนรวมอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลาตามผลประกอบการ
ของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนเลือกไว้
Q: กองทุนรวมกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุป ระสงค์เพื่ อลดความเสี่ยงหรือตราสารที่มี
ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงไว้อย่างไร
A: กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มไิ ด้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงโดยจำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน
derivatives ไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงใน
อัตราส่วนไม่เกินตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
Q: ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุป ระสงค์เพื่อลดความเสี่ยงหรือตราสารที่ มี
ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงต่อเงินลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างไร
A: การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมาก การขาดทุนจะไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนโดยคล้ายคลึงกับการลงทุนใน
หลักทรัพย์จริง
Q: กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุน และผลการดำเนินงานอย่างไร
A: กองทุนหลักที่กองทุนลงทุน ได้แก่ Morgan Stanley Investment Fund - Asia Opportunity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุ น (share
class) Z Accumulation สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)
นโยบายการลงทุน
กองทุ นหลักมี วัต ถุป ระสงค์ คือ สร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุน และ depositary receipts (รวมถึง American
Depositary Receipts (ADRs) และ Global Depositary Receipts (GDRs)) ของผู้ออกในทวีปเอเชียไม่รวมประเทศญี่ปุ่น และลงทุนในหุ้น
China A-Shares ผ่าน Stock Connect
ความเสี่ยงของกองทุนหลัก
- Equity risk
กองทุนที่ลงทุนในตราสาทุน มีโอกาสที่จะผันผวนตามตลาด เนื่องจากราคาของหลักทรัพย์ที่ ทำการซื้อขายอาจปรับตัวขึ้นหรือลง ขึ้นจาก
หลายปัจจัย เช่น ปัจจัยของบริษัทเอง หรือแม้กระทั่งปัจจัยด้านมหภาค เช่น การเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้อ อัต ราดอกเบี้ย
และเหตุการณ์ทางการเมืองเป็นต้น
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- Emerging markets
การลงทุนในตลาดเกิดใหม่ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากโครงสร้างสภาพตลาดทุนที่ยังมีการพัฒนาไม่เพียงพอ อาจมีความไม่แน่นอนหรือ
เสถียรภาพนัก จึงอาจส่งผลต่อสภาพคล่อง รวมถึงความผันผวนของราคาหุ้นในระดับที่สูงกว่า
- Derivatives Risk
กองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารอนุพั นธ์ เพื่อ ป้อ งกันความเสี่ยง เพื่อ เพิ่ มประสิทธิภ าพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) ดังนั้นราคาตราสารอนุพันธ์ที่กองทุนหลักเข้าลงทุนอาจมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิง
(underlying) ซึง่ จะส่งผลทำให้การลงทุนในตราสารอนุพันธ์มีความเสี่ยงต่อการขาดทุนได้
หมายเหตุ: กรณีที่ข้อมูลความเสี่ยงของกองทุนหลักที่ระบุในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกั บกองทุนหลัก ให้
ถือเอาข้อมูลต้นฉบับของกองทุนหลักเป็นหลัก และ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเสี่ยงอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุน
ผลการดำเนินงานของกองทุน Morgan Stanley Investment Fund - Asia Opportunity Fund (กองทุนหลัก) แสดงได้ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ :
(1) ที่มา: เอกสาร fact sheet ของกองทุนหลัก ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2565
(2) ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงาน
ในอนาคต
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Q : ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศนั้นเป็นอย่างไร
A: จากผลการดำเนินงานของกองทุนหลักข้างต้น อาจพิจารณาได้จากความผันผวน/ความเคลื่อนไหวของราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนในช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมาได้ตามรูป (กราฟ) ดังนี้
กราฟแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน Morgan Stanley Investment Fund - Asia Opportunity Fund

(ที่มา: Bloomberg ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2560 – 31 มกราคม 2565)
กราฟแสดงผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund
เปรียบเทียบกับ MSCI All Country Asia ex Japan

หมายเหตุ : (1) ที่มา Bloomberg ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2560 – 31 มกราคม 2565
(2) ผลตอบแทนในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึง
ผลตอบแทนในอนาคต
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ข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
A: ผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท ยกเว้น ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล ผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุน ครั้งแรกและครั้งถัดไปไม่น้อยกว่า 1
บาท คำนวณเป็ น หน่ ว ยลงทุ น ได้ โดยนำจำนวนเงิ นที่ สั่ งซื้ อหน่ วยลงทุ นหารด้ วยราคาขายหน่ วยลงทุ น (มู ลค่ าหน่ วยลงทุ น บวกด้ วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)) ยกตัวอย่าง เช่น หากผู้ลงทุน
สั่งซื้อหน่วยลงทุนในช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และค่าธรรมเนียมสำหรับการสั่ งซื้อหน่วยลงทุนสำหรับช่วงการเสนอขายครั้ง
แรก เท่ากับร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้ งแรกเท่ากับ 10.0535 บาทต่อหน่วย
โดยหากผู้ลงทุนสั่ งซื้อหน่วยลงทุนเท่ากับ 1,000 บาท ในช่วงการเสนอขายครั้งแรกดังกล่าว ผู้ลงทุนจะได้รับจำนวนหน่ วยลงทุ นเท่ากับ
99.4678 หน่วย (1,000/10.0535)
ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ “ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน*” ได้ที่ :
▪ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2, 0-2544-3874-6, 0-2544-3900,
0-2544-3907, 0-2544-3909, 0-2544-3941, 0-2544-3998 และสำนักงานสาขาทุกแห่ง เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
▪ บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com และแอพพลิเคชั่น SCB EASY APP
เวลาเริ่มให้บริการ - 16.00 น
▪ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
▪ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
(ทั้งนี้ *วันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษั ทจัดการ และ/หรือวันทำการของต่างประเทศที่กองทุนลงทุน และ/หรือวันทำการ
ของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุน และ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม)
การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้




กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และช่องทางที่ธนาคารกำหนด
 ชำระเป็นเช็ค หรือดราฟต์ลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อหน่ วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม
“ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด”
กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
 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

ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย

080-0-35101-4
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ธนาคาร

เลขที่บญ
ั ชี

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

วิธีการรับซื้อคืน
กรณีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั่งขายคืนหน่ วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อ คืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติแล้ว ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(2) การพิจารณาจำนวนเงินและการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการ
จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากผลตอบแทนจากการลงทุน และ/หรือเงินต้น
(3) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม (1) ข้างต้นโดยนำเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์
ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) หรือ กองทุนรวมตราสารหนี้/กองทุนรวมตลาดเงินที่บริษัทจัดการกำหนด หรือกองทุ นรวมอื่นตาม
ความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกองทุนที่รองรับจะเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อตามหลักฐานที่ปรากฎอยู่
ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
(5) บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนในวันทำรายการรับซื้อคืนอัตโนมัติ จนทำให้หน่วยลงทุนที่ เหลืออยู่
ไม่เพียงพอต่อการทำรายการรับซื้อคืนอัตโนมัติ บริษัทจัด การขอสงวนสิทธิที่จะทำรายการรับซื้อคืนอัตโนมัติหน่วยลงทุนคงเหลือทั้งหมด
โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างดังนี้
(ก) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถูกคำสั่งยึดหรืออายัดหน่วยลงทุนโดยผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนีเ้ ฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่ถูกคำสั่งยึดหรืออายัดดังกล่าวเท่านั้น
(ข) กรณีที่หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนติดภาระจำนำอยู่ บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้เฉพาะ
หน่วยลงทุนในส่วนที่ติดภาระจำนำดังกล่าวเท่านั้น
(ค) กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งนั้นๆ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกความเห็นชอบให้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) ข้างต้นได้ เว้นแต่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสมและ
อนุญาตเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
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ในกรณีวันที่กำหนดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือตรงกับวันหยุดของประเทศที่กองทุนลงทุน
(กรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ) หรือเป็นวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้บริษัทจัดการหยุดรั บคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป
กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืน โดยมีมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน 1,000 บาท และมูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 1,000 บาท (ยกเว้นชนิด
ผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน และ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญ ชี 1 บาท ) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระเงินคืนให้ผู้ลงทุน
ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยไม่นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อผู้ลงทุน ตามที่ผู้
ลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
ผู้ลงทุนสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนได้ที่
▪ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2, 0-2544-3874-6, 0-2544-3900,
0-2544-3907, 0-2544-3909, 0-2544-3941, 0-2544-3998 และเฉพาะช่องทางที่ธนาคารกำหนด เวลาเปิดทำการ - 15.30 น.
▪ บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com และแอพพลิเคชั่น SCB EASY
APP เวลาเริ่มให้บริการ - 16.00 น
▪ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปิดทำการ - 15.30 น.
▪ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
อนึ่ง บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
(ทั้งนี้ *วัน ที่ต ามปฏิทิน ที่เ ป็น วัน ทำการตามปกติข องบริษัท จัด การ และ/หรือ วัน ทำการของกองทุน หลัก และ/หรือ วัน ทำการของ
ต่างประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม)
Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน
A: บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือ
หน่วยลงทุนทั้งหมดหรือ บางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ ผู้ถือ หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ ใด
เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่บริษัทจัดการ
กำหนด
(ข) บริษั ทจัด การเห็ นว่าการสั่ง ซื้อ หน่ วยลงทุน ดังกล่ าวอาจมีลั กษณะเป็ นการกระทำความผิด ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้อ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ อาจมีลั ก ษณะเป็ นการหลี กเลี่ยงกฎหมายหรือ ขัด แย้งต่ อ
กฎหมายต่าง ๆ
(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความ
น่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ
(ง) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4
คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต
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(ฉ) เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ทมี่ ีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา
บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนิน
กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
(ช) บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ป ฏิ เสธคำสั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ของผู้ ล งทุ น หากการสั่ ง ซื้ อ ดั ง กล่ า วขั ด กั บ หลั ก เกณฑ์ ข องสำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัท
จัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
Q: กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ ซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร
A: การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้ว
ได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อ โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ าเป็นกรณี ที่เข้ าเหตุดังต่อ ไปนี้ โดยความเห็นชอบของผู้ ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจั ดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคื นหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูล ในรายงานการแก้ ไขราคา
ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้ นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่ง
สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
ทั้งนี้ การเลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง
บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อหรือ
คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซึง่ ไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
18

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Opportunity: SCBAO

(ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ การไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข)
หรือ (ค) สามารถกระทำไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน
(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมี การลงทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้ น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อ
ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรั บโอนเงิน
จากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็ นการไม่ ขายหน่ วยลงทุ น ตามคำสั่ งซื้อ หน่วยลงทุ นที่ รับ ไว้แ ล้ ว หรือ เป็ นการหยุด รับคำสั่งซื้ อ หน่ วยลงทุ น แก่ ผู้ล งทุ น เฉพาะราย
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังต่อไปนี้
1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการอันเนื่องมาจากการ
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพ ย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุ นของผู้ป ระกอบธุร กิจการจั ดการกองทุน รวม การจัด การกองทุ นส่วนบุค คล การเป็ น
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จดั การเงินทุนสัญญา
ซือ้ ขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
(6) อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันข้อ 22.1.1 (2)
ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุ นตามสั่งข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการ
และหลักเกณฑ์ทสี่ ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
การหยุดรับคำสัง่ ซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือ
เพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัท จัดการจะหยุดรับคำสั่ งซื้อหรือ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็นการ
ชัว่ คราว ตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทั้งนี้ ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้
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Q: วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร
A: ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าและออกได้ ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการ
จะอนุญาตเป็นอย่างอื่น โดยผู้ถือหน่วยสามารถติดต่อที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ซึ่งสามารถรับคำสั่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุน หรือเป็นผู้ทำหน้าที่ในการเสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุน หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือช่องทางให้บริการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด
ตามกำหนดการและช่องทางที่สอดคล้องกับการทำรายการสั่งซื้อ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสั บเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได้ หากบริษัทจัดการ
เปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ
และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบและประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนการเปลี่ยนแปลงการให้บริการดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการ
ดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
Q: กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร
A: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) การโอนหน่ ว ยลงทุ น ตามคำสั่ ง ศาลหรื อ โดยผลของกฎหมาย (ซึ่ งไม่ ร วมถึ ง กรณี ที่ ผู้ ล งทุ น ที่ เป็ น บุ ค คลธรรมดาตั้ งแต่ 2 คนขึ้ น
ไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกันและปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น)
(ค) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้
ทั้งนี้ ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้อ งมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานทะเบียนหน่วยลงทุ น ในกรณี ที่ ผู้รับโอนยังไม่ได้เป็น
ผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อม
คำขอโอนหน่วยลงทุน และชำระค่าธรรมเนียมการโอนตามหัวข้อค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน พร้อมหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
รับคำขอโอนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
อนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การรับลงทะเบียนการโอนหน่ วยลงทุนของกองทุ น ให้อยู่ในดุล ยพินิจของบริษัท
จัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดย
บุ ค คลที่ บ ริษั ท จัด การมี วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะไม่ รับ ลงทะเบี ย นการโอนหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น ให้ นั้ น รวมถึ งแต่ ไม่ จ ำกั ด เพี ย ง พลเมื อ ง
สหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืน หน่วยลงทุน ได้
จากช่องทางใด
A: บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ใน Website ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com หรืออื่น ๆ
(ถ้ามี) ทุกวันทำการ
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สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
A: บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำรายการซื้อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุ น เพื่อเป็นการยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อในระหว่ างช่วงการเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่ง
หนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่ระบุที่อยู่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน
ส่วนในกรณีการทำรายการภายหลังช่วงเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบยืนยันการทำรายการดังกล่าว ใบกำกับภาษีสำหรับ
ค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน/สั บเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือใบเสร็จรับเงิน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณี ที่ ไม่ระบุที่อ ยู่ไปรษณี ย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้
บริการกองทุนภายใน 7 วันทำการนั บแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำ
การซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น
Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไข
A: สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ:
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่
Q: ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ
บริษทั จัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม
A: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจั ดการจะทำการติดประกาศ ณ ที่ทำ
การของบริษทั จัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
Q: กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
A: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำส่งข้อร้องเรียนมาได้ที่
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2777-7777 กด 0 กด 6
• สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000
• ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2470-1962 / 0-2470-1523 โทรสาร 0-2470-1996-7
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม และการฝ่าฝืนหรือ การไม่
ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจั ดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยใน
กรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ
Q: การระบุภูมลิ ำเนาในประเทศไทย เพือ่ การวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย?
A: ในกรณี ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มี ภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่ น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริ ษัทจัดการเป็น
ภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
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บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม
Q:

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

A:

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริ ษัทในเครือธนาคารไทยพาณิ ชย์
ที่ได้รับใบอนุญ าตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ
กองทุนส่วนบุคคล ปัจจุบันบริษัทจัดการ มีกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการจำนวนทั้งหมด 381 กองทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม เท่ากับ 927,411,294,912.55 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)
o รายชื่อคณะกรรมการจัดการ
1. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
2. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส
3. นายอาชวิณ อัศวโภคิน
4. นางปิ่นสุดา ภู่วิภาดาวรรธน์
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 หิรัญขจรโรจน์
14. นางสาวคุณากร จิรานุกรสกุล
15. นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม
16. นางสาวนภารัตน์ กาญจนสมวงศ์
17. นายปราโมทย์ เล้าสมบูรณ์
18. นางสาวอรอุมา ชีพเป็นสุข

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 กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Executive Director กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน
Executive Director กลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน
Executive Director กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
Executive Director กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
Executive Director กลุ่มทรัพยากรบุคคล
Executive Director กลุ่มบริหารความเสี่ยง
Executive Director กลุ่มกลยุทธ์และวางแผน

หมายเหตุ : * ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565


รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
1. นางกิตติยา โตธนะเกษม
2. นางสาลินี วังตาล
3. ดร.ยรรยง ไทยเจริญ
4. นายณรงค์ ศรีจักรินทร์
5. นายชลิตติ เนื่องจำนงค์
6. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
7. นายปฏิภาณ เลิศประเสริฐศิริ

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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Q:

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน

A:

1. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
2. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส
3. นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ์
4. ดร.พูนศักดิ์ โล่สุนทร
5. นางสาวมยุรา ถิ่นธนสาร
6. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร
7. นายวโรฤทธิ์ จีระชน
8. นางสาวจารุภัทร ทองลงยา
9. นายณัฐดนัย ประทานพรทิพย์
10. นายสถิตย์พงษ์ จันทรจิรวงศ์
11. นายไพริชน์ นิตยานุภาพ
12. นางสาวนภาพรรณ ลาภวรกิจชัย
13. นายเอกลักษณ์ กระแสเศียร
14. นางสาวนิสารัตน์ ชมภูพงษ์
15. นางวิไล ชยางคเสน
16. นางสาวอิสรีย์ ภักดีไทย
17. นายปิยะภัทร์ ภัทรภูวดล
18. นางสาวศศิพิมพ์ สดแสงจันทร์
หมายเหตุ : * ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565

Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม
A: รายขื่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการกองทุน แสดงได้ดังนี้
ลำดับ
1

ชื่อ-สกุล
นายยุทธพล วิทยพาณิชกร

หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารกองทุน

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัญชีและ
การเงิน มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ)

- Executive Director กลุ่มจัดสรร
สินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ
บลจ.ไทยพาณิชย์

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนานาชาติมหิดล

- Executive Director กลุ่มจัดการลงทุน
ตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์

- คุณวุฒิพิเศษ CISA Level I,

- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุน
ตราสารหนีแ้ ละบริหารเงิน
บลจ.ไทยพาณิชย์

Single License

- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์
และกลยุทธ์การลงทุน
บลจ.ไทยพาณิชย์
- ผู้ช่วยผู้จัดการ กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ (กบข.)
- ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
บลจ.ไทยพาณิชย์
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ลำดับ
2

ชื่อ-สกุล
นางสาวนิสารัตน์ ชมภูพงษ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารกองทุน

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (การเงิน) - Director, ฝ่ายการลงทุนผ่านกองทุน
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (หลักสูตร ต่างประเทศ
นานาชาติ)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
มหาวิทยาลัย
- Senior Fund Manager, ฝ่ายการ
- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level 1, CISA
Level 1

จัดการลงทุนมัลติแอสเซ็ท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
กสิกรไทย จำกัด
- Senior Fund Manager, ฝ่ายจัดการ
ลงทุนตราสารทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- Fund Manager, ฝ่ายจัดการลงทุน
ตราสารทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย
พาณิชย์ จำกัด
- Manager, ฝ่ายวาณิชธนกิจ
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน)
- Assistant Manager, ฝ่าย Corporate
Finance
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ
จำกัด
- Assistant Manager, ฝ่ายวาณิชธนกิจ
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน)
- Assistant Fund Manager, ฝ่ายจัดการ
ลงทุนตราสารทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

3

นางสาวปาลิดา เครือโสภณ

บริหารกองทุน

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(หลักสูตรนานาชาติ)
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ)
- คุณวุฒิพเิ ศษ CFA Level I
24

- Senior Associate, ฝ่ายการลงทุนผ่าน
กองทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์
- ผู้จัดการกองทุน กองทุนต่างประเทศ
บลจ.ทหารไทย
- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน กองทุน
ต่างประเทศ บลจ.ทหารไทย
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนการ
ลงทุน ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด
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ลำดับ

ชื่อ-สกุล

หน้าที่และความรับผิดชอบ

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน
(มหาขน)

4

นายวิศรุต เสกสรรพานิช

บริหารกองทุน

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

- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการจัดการลงทุน
บลจ.เอ็กซ์สปริง
- ผู้ชว่ ยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการจัดการ
ลงทุน บลจ.เอ็กซ์สปริง
- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล บล.กรุงไทย ซีมิโก้
- Wealth Management Trainee ฝ่าย
Private Banking ธนาคารไทยพาณิชย์

5

นางสาวนรินทรา ติณรัตน์สกุลชัย

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 ประกันชีวติ จำกัด
(มหาชน)

Fund Manager License

- Fund Manager, ฝ่ายจัดการลงทุน
ตราสารหนีต้ ่างประเทศ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- Assistant Fund Manager,
ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

6

นางสาวกันต์รพี ปธานราษฎร์

บริหารกองทุน

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

- นักวิเคราะห์สินเชื่อลูกค้าบรรษัทธนกิจ
ธนาคารกสิกรไทย
- Senior Associate ฝ่ายการลงทุนผ่าน
กองทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์
- ผู้จดั การกองทุน บลจ.ทาลิส
- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุน
ต่างประเทศ บลจ.ทหารไทย
- เจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน ฝ่ายการ
ลงทุนต่างประเทศ บล.ทิสโก้

หมายเหตุ : * ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
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Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
A: ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
1

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2
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

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
26

เบอร์โทรศัพท์
0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2,
0-2544-3874-6, 0-2544-3900,
0-2544-3907, 0-2544-3909,
0-2544-3941, 0-2544-3998
0-2305-9000
0-2659-7000
0-2659-7000
0-2648-3600
0-2648-1777
0-2638-5500
0-2659-8000
0-2695-5000
0-2680-1234
0-2857-7000
0-2697-3870
0-2618-1111
0-2223-2288
0-2646-9650
0-2080-2888
0-2672-5999
0-2088-9999
0-2352-5131-4
0-2761-9100
0-2949-1999
0-2660-6677
0-2343-9532-33
0-2658-6300
0-2658-5800
0-2861-5508
0-2207-2100
0-2266-6697
0-2056-8888
0-2658-8888
0-2205-7000
0-2820-0000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Opportunity: SCBAO

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

เบอร์โทรศัพท์

33 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
0-2635-1700
34 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
0-2117-7878
35 บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
0-2018-8666
36 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
0-2009-8000
37 บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
0-2026-5100
38 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
0-2633-6000
39 บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด
0-2026-6222
40 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
0-2274-9400
41 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
0-2696-0011
42 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด
43 ธนาคารซิติ้แบงค์
1588
44 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด
0-2061-9621
45 บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด
0-2095-8999
46 บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
0-2508-1567
47 บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด
0-2430-6543 กด 0
บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2128-2332-7
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2470-3207
“นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ด้วย”
Q: ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม
A: บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
นาย เทอดทอง เทพมังกร
นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล
หรือ
บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา
นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
นางสาว ชื่นตา ชมเมิน
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บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศ
ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
ช่องทางทีผ่ ู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ทีอ่ ยู:่ 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
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• ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงช่องทางการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังได้
ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
▪ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ( Market Risk ) : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถควบคุมได้
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา และยังสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้
ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
▪ ความเสี่ยงจากการดำเนิน งานของผู้ อ อกตราสาร (Business Risk) : ความเสี่ยงที่ เกิดจากผลการดำเนินงานของผู้อ อกตราสารที่
กองทุนไปลงทุน ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท โดยเฉพาะมีส าเหตุจากภาวการณ์แข่งขัน ความผิดพลาด
ของผู้บริหาร เป็นต้น ทำให้ผู้ลงทุนในตราสารต้องสูญเสียเงินลงทุนได้
บริษทั จัดการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา และคัดเลือกตราสารที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนโดย
คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่ถือครองอยู่ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควรได้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารมีจำกัด
ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาการลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพและคำนึงถึงสภาพคล่องในการซื้อขายก่ อนตัดสินใจลงทุน ประกอบกับแนวทาง
ในการบริหารความเสี่ยงของกองทุน บริษัทจัดการได้กำหนดให้มีการขายคืนหน่วยลงทุนได้ในทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน จึ งทำให้ความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่องต่ำ
▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : ความเสี่ยงจากตราสารหนี้ที่กองทุนรวมไปลงทุนที่
อาจจะมีการผิดนัดชำระหนี้ คือบริษัทผู้ออกตราสารหนี้นั้น ๆ ไม่สามารถนำเงินต้น /ดอกเบี้ยมาจ่ายเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดที่ต้อ งจ่าย โดยมี
สาเหตุมาจากบริษทั ประสบสภาวะขาดทุนหรือไม่มีสภาพคล่องพอที่จะมาจ่ายคืน เป็นต้น
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ของผู้ออกตราสาร และคัดเลือกตราสารที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนโดย
คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
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▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญ ญาซื้อ ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) : ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่อ้างอิ งอยู่มีราคา
เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ โดยอาจจะเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ซึง่ ส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปลี่ยนสถานการณ์
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ทันเหตุการณ์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้น
▪

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าของตัวแปรอ้างอิง : อันเนื่องจากปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตัวแปรอ้างอิงเปลี่ยนไป
เช่น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น อัตราดอกเบี้ ย อัตราแลกเปลี่ยน (ค่าเงิน) ปริมาณเงิน ไหลเข้าหรือออก (Fund Flow) ปัจจัยทาง
สั งคม และปั จ จั ย ด้ า นการเมื อ ง เป็ น ต้ น ดั ง นั้ น กองทุ น อาจมี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะได้ รับ ผลตอบแทนน้ อ ยลง หรือ เสี ย โอกาสในการได้ รั บ
ผลตอบแทนที่ดีขึ้น หากตัวแปรอ้างอิงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามคาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ก่อนพิจารณาลงทุน กองทุนจะคาดการณ์ หรือ
ทำการศึกษาและวิเคราะห์ตัวแปรอ้างอิงของตราสารดังกล่าวอย่างรอบคอบ เพื่อให้กองทุนมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับผลตอบแทนตามเงื่อนไขที่กำหนด
ไว้โดยมีระดับความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เหมาะสม
- ความเสี่ยงด้านการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) : ความเสี่ยงเมื่อกองทุนต้องการนำผลตอบแทน เช่น ดอกเบี้ยรับในรูปกระแสเงินสด
ที่ได้รับจากตราสาร ฯ ที่ลงทุนในแต่ ล ะงวดของกองทุน ไปลงทุนต่อ แล้วไม่สามารถได้ รับ อัต ราดอกเบี้ยหรือ ผลตอบแทนที่ เท่าเดิมใน
สถานการณ์ที่อัตราผลตอบแทนของตลาดตราสารหนี้ มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากกระแสเงินสดที่ได้รับจากดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ จะถูกนำไป
ลงทุนใหม่อีกครั้งในตราสารอื่นในราคาตลาดขณะนั้นซึ่งอาจมีอัตราดอกเบี้ยต่ำลง โดยบริษัทจัดการจะทำการวิเคราะห์สรรหาตราสารเพื่อ
นำกระแสเงินสดที่ได้รับจากดอกเบี้ยในแต่ละงวดไปลงทุนต่อเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทน โดยคำนึงถึงเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวม
และผู้ถือหน่วยลงทุน ให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
- ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา (Credit Risk) : ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
อันเนื่องจากภาระความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนไม่สามารถปฏิบัติ
ตามภาระที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structure note) ที่คู่สัญญา
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ Investment Grade จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ความเสี่ยงจากการไถ่ถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกำหนด (Call Risk) : ในกรณีที่ตราสารดังกล่าวมีเงื่อนไขให้มีการเรียกไถ่ถอน
คืนได้ก่อนกำหนด Call option ไว้ล่วงหน้า ผู้ออกตราสารมีสิทธิที่จะจ่ายชำระหนี้ ได้ก่อนกำหนด ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้ นเมื่ออัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดลดลงหรือการที่อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออตราสารเพิ่มขึ้น หรือผู้ออกตราสารสามารถหาแหล่งเงินทุนอื่นที่มีต้นทุนต่ำกว่า มาจ่าย
คืน (Refinancing) ทำให้กองทุนถูกบังคับให้ไถ่ถอน และเสียโอกาสในการได้รับอัตราผลตอบแทนในระดับเดิม โดยต้องนำเงินที่ได้รับคืนนั้น
ไปลงทุนใหม่ในตราสารอื่นทดแทนซึ่งอาจมีอัตราผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเดิมที่เคยได้รับ ในการนี้บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนตราสารที่
มีคุณภาพ ตลอดจนความเหมาะสมของเงื่อนไขการชำระเงินคืนของตราสารนั้น ๆ พร้อมทั้งกำหนดและเจรจาเพื่อให้ได้อัตราผลตอบแทนที่
ดีขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงดังกล่าวด้วย

▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and political risk)

คือ ความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ตลอดจนภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน
ของประเทศต่าง ๆ ที่กองทุนลงทุน
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กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อ กำหนด
กฎเกณฑ์หรือนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ อาทิเช่น นโยบายทางการเงิน เรื่องข้อจำกัดของการเคลื่อนย้ายเงินตรา
ต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อ งในการจัดตั้งกองทุนรวมที่อาจแตกต่างจากหลักเกณฑ์และกฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ งในการจั ด ตั้ งกองทุ น รวมของประเทศไทย เป็ น ต้ น ทั้ งนี้ ในการพิ จารณาลงทุ น บริษั ท จั ด การจะติ ดตามสถานการณ์ ก าร
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปั จจัยพื้นฐานต่าง ๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้น ๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนของ Country risk ลงได้
▪

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange rate risk)
คือ ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีสกุลเงิน แตกต่างไปจาก
สกุลเงินที่ระดมทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนใน
ช่วงเวลานั้น ๆ ด้วย โดยอัตราแลกเปลี่ยนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะทีล่ งทุนเริ่มแรก ซึ่งอาจมีผลทำ
ให้ตัวเลขรายงาน มูลค่าหน่วยลงทุนผันผวน และอาจเกิดกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนได้
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นสกุลเงินต่าง ๆ ที่แตกต่างกันและกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเพื่อ ป้อ งกันความเสี่ยงจากอัต ราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ขึ้น อยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน เมื่อมีการเปลี่ ยนแปลงของสกุลเงินต่างประเทศนั้น ๆ เที ยบกับสกุลเงินบาท ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสขาดทุนหรือ
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉพาะส่วนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว อีกทั้งการ
ทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

▪

ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า
คือ ความเสี่ ยงที่ เกิด จากวัน หยุ ดทำการของประเทศที่ กองทุน ลงทุ นหรือ ประเทศที่ เกี่ย วข้อ งกับ การลงทุ น อาจหยุด ไม่ ต รงกับ วัน ห ยุ ด
ทำการของประเทศไทย ทำให้กองทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนล่าช้า และส่งผล
กระทบต่อการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ
กองทุ นเน้นลงทุ นในหลักทรัพ ย์ต่างประเทศ ซึ่งอาจเกิด ปัญ หาอัน เกิด จากวั น หยุดทำการของประเทศที่กองทุน ลงทุ นหรือ ประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุน(ถ้ามี) มีวันหยุดทำการไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย กองทุนจึ งอาจประสบปัญหาความล่าช้าในการ
ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดั งกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อ คืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์บริษัท
จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

▪

ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้
กองทุนไม่สามารถนำเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศได้ครบถ้วนตามที่คาดไว้ ส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์ผลตอบแทนการลงทุน
ของกองทุน
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่อ าจมีผลกระทบต่อความสามารถในการนำเงินลงทุนกลับประเทศของนักลงทุนต่างชาติของ
ประเทศทีก่ องทุนเข้าลงทุนอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1
ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จำกัดอัตราส่วน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป

ไม่จำกัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3

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

ไม่จำกัดอัตราส่วน

4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสาร
มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาล
เป็นประกัน

ไม่เกิน 20%
หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national
scale ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด

5

ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือ ศุกูก ที่ผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียด
ตาม filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ < 397 วัน นับแต่
วันทีล่ งทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
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 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับ

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ำหนักของตราสารทีล่ งทุนใน benchmark + 5%

2
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แต่วันทีล่ งทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated
market
6

ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ (1) 10% หรือ
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตัง้ ขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายใน
กระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่
ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจาก
การซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กงึ่ ทุน SN หรือศุกูกที่ผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นใน
ต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมสาขาของ ธพ.ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
(กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่
ต่ างประเทศ สามารถเลื อกใช้ credit rating แบบ national scale ซึ่ ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด)
6.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ < 397 วัน นับ
แต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
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 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ
บุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
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6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
(กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศทีค่ สู่ ัญญาในฐานะผู้มีภาระ
ผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating
แบบ national scale ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด)
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้
6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผูล้ งทุนทั่วไป
ของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้
มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง
IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออก
จากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 หรือ ข้อ
3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO
เพื่อการจดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้
ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจ
ทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
7

หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจาย
การลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิ
การเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางทีส่ ำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด และมีลกั ษณะตาม 6.7.1

ไม่จำกัดอัตราส่วน

8

ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ :ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคูส่ ัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
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ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1

การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคูส่ ัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ ำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิตบิ ุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MFได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

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

อัตราส่วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญ
ั ชีเว้น แต่เป็น MF ที่มีอายุ
โครงการ < 1 ปีให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุนคงเหลือ < 6 เดือน ทั้งนี้
เฉพาะ MF ที่มีอายุโครงการ > 1 ปี

2

ทรัพย์สินดังนี้
2.1 B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดำเนินการให้มี
การรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมาย
กำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMAและมีการเสนอ
ขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตรา
สารหนี้ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &
hold ที่ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)

3

reverse repo

ไม่เกิน 25%

4

securities lending

ไม่เกิน 25%

5

total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

limit)
แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน SN ศุกูก หรือ Basel
III ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 :
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade
หรือไม่มี credit rating
6

derivatives ดังนี้
6.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลด
ความเสี่ยง (hedging)
6.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง
(non-hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
global exposure limit
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน1
จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่
เกิน 100% ของ NAV
6.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้อน2
จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า
ความเสียหายสูงสุด (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 การลงทุนใน
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic
investment) หรือ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความซับซ้อน
(exotic derivatives)

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit
1,2
รายละเอียดของการคำนวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ ำนวณตามความมีส่วนได้สว่ นเสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1
หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง
ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวน
หุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทนั้น
2

ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุกูกของผู้
ออกรายใดรายหนึ่ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐ
ต่างประเทศ)
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2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)1
ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผอู้ อกตราสารมีหนี้สินทางการเงิน
ที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่ปรากฏในงบ
การเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนีส้ นิ ทางการเงินดังกล่าวมารวมกับ
มูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สิน
ทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และใน
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มหี นี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบ
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)
การเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็น
รายครั้ง เว้นแต่ในกรณีทผี่ ู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออก
ใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade
หรือไม่มี credit rating ให้บลจ.ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการ
ของ บลจ.รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราได้มีการ
ยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม้ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคล ดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม
1.-9.)

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อื่นที่ บลจ.เดียวกันเป็น
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

4

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็น
หน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็น
หน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

6

หน่วย private equity

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน
private equity

หมายเหตุ : 1 หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี
นั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เป็ น ที่ยอมรับในระดั บสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2
รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
รายการที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
(เฉพาะชนิดสะสมมูลค่า)
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่
ประมาณการได้*****
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)
1.4 ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน
(Cost of providing the insurance)
1.6 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)**
 ค่าธรรมเนียมจ่ายกลต.-จดทะเบียนเป็น
กองทุนรวม (Sec. Fee)
 การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการ
ขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการ

ขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

▪ ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ****

อัตราตามโครงการ*

เรียกเก็บจริง*
(31 มกราคม 2563)

เรียกเก็บจริง*
(31 มกราคม 2564)

เรียกเก็บจริง*
(31 มกราคม 2565)

ไม่เกิน 3.21

-

-

1.72

ไม่เกิน 2.68
ไม่เกิน 0.11
ไม่เกิน 0.11
ไม่มี

-

-

1.61
0.03
0.07
ไม่มี

ไม่มี

-

-

ไม่มี

ไม่เกิน 2.68

-

-

0.01

ตามที่จ่ายจริง

-

-

0.01

ไม่เกิน 0.27
ของจำนวนเงินทุน
ของโครงการ

-

-

ไม่มี

ไม่เกิน 0.27***

-

-

ไม่มี

ตามที่จ่ายจริง

-

-

0.00

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณ
ตามที่จ่ายจริง
ไม่มี
การไม่ได้
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ไม่เกิน 3.21
1.72
จริงทั้งหมด*****
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
ตามที่จ่ายจริง
ไม่มี
(Trading cost)
* ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
** เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 1.1 – 1.5 จะต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมรวมของกองทุน
*** ทั้งนี้ ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 0.27 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในแต่ละวัน
**** ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
***** ไม่รวมค่าภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นโดยไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่าย ตามที่
ได้ระบุไว้ในโครงการ
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รายการที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
(เฉพาะชนิดสะสมมูลค่า)
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-End Fee)**
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-End Fee)**

อัตราตาม
โครงการ*

เรียกเก็บจริง*
(31 มกราคม 2563)

เรียกเก็บจริง*
(31 มกราคม 2564)

เรียกเก็บจริง*
(31 มกราคม 2565)

ไม่เกิน 3.21

-

-

1.605

ไม่เกิน 3.21

-

-

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ไม่เกิน 3.21

-

-

1.605

ไม่เกิน 3.21

-

-

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ไม่มี

-

-

ไม่มี

ไม่เกิน 0.75

-

-

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

-

ในอัตรา 10 บาท
ต่อหน่วยลงทุน
1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(Switching Fee)**
(1) ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
(Switching In)
(2) ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
(Switching Out)
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือ
ครองที่กำหนดไว้ในโครงการ (Exit Fee)
ค่าใช้จา่ ยในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการ
สั่งซื้อหรือสั่งขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(เก็บเข้ากองทุน) (Brokerage Fee)***
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

ในอัตรา 10 บาท
ต่อหน่วยลงทุน
1,000 หน่วย

-

* ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
** ค่าธรรมเนียมการขาย / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
รายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป
*** ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
ชื่อหลักทรัพย์
หน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - ASIA OPPORTUNITY FUND
(MSAIOPZLX)
รวมหลักทรัพย์ประเภทหุ้น
เงินฝากธนาคาร
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD22211EG)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD22211J)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD22311I)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD22318B)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD22617AP)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD22624BG)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD22624BN)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD22624CB)
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD22624O)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB22211AD)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB22211DZ)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB22211GZ)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB22225AQ)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB22225BS)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB22225DS)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB22311AI)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB22318Y)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB22408C)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB22617D)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB22624AF)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB22624BB)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB22708A)
สินทรัพย์อื่น ๆ
หนี้สิน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
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มูลค่า
ร้อยละของมูลค่า
ตามราคาตลาด
ทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
(%)
2,007,352,468.44
98.38%
2,007,352,468.44
98.38%
2,007,352,468.44
98.38%
2,007,352,468.44
37,677,343.01
37,677,343.01
3,001,855.63
(1,232,169.03)
(1,144,682.50)
(164,572.20)
(176,185.20)
256,244.45
657,860.00
246,312.00
(42,112.00)
(247,971.84)
6,660,183.80
370,571.40
110,501.96
343,853.83
(1,170,032.60)
268,017.10
(4,647,711.60)
158,065.45
2,623,890.87
(719,700.03)
(283,370.56)
(96,690.00)
1,231,552.33
8,627.83
(7,541,091.75)
2,040,499,203.16
6.2354

98.38%
1.85%
1.85%
0.15%
(0.06%)
(0.06%)
(0.01%)
(0.01%)
0.01%
0.03%
0.01%
0.00%
(0.01%)
0.33%
0.02%
0.01%
0.02%
(0.06%)
0.01%
(0.23%)
0.01%
0.13%
(0.04%)
(0.01%)
0.00%
0.06%
0.00%
(0.37%)
100.00%
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รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
กลุ่มของตราสาร

มูลค่าตามราคาตลาด

(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินหรือ
กระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็น
ผู้ออก ผู้รบั รอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับ
อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment
grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน

%NAV

-

-

37,685,970.84

1.85

-

-

-

-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15 %NAV
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน
(คำนวณตามปีปฏิทิน ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. ของแต่ละปี)
SCBAOA

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่ งก่อนตัดสินใจ
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ผลการดำเนินงานแบบปักหมุด
% ตามช่วงเวลา
ผลตอบแทนจากการลงทุน

% ต่อปี

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่จัดตั้ง

SCBAOA

-4.83%

-13.27%

-11.37%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

-37.65%

เกณฑ์มาตรฐาน1

-2.34%

-5.58%

-6.19%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

-15.31%

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน

8.67%

11.37%

15.12%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

21.82%

ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน

4.40%

6.50%

9.58%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

14.87%

หมายเหตุ : การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
1
ดัชนี MSCI All Country Asia ex Japan สัดส่วน 100%
กองทุนจะใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Benchmark) ตามกองทุนหลักวัดผลการดำเนินงานของกองทุน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า
สกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)
หมายเหตุ: ดัชนีชี้วัดข้างต้นใช้เพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนเท่านั้น กองทุนหลักไม่ได้ลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีชี้วัด
“SCBAM เป็นผู้คำนวณผลตอบแทนดัชนีชี้วัดโดยใช้ข้อมูลดัชนี ณ สิ้นวัน”

❖ SCBAOA เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (maximum drawdown) คือ -39.98%
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน)

PTR =

Avg. NAV

PTR =

194,166,414.00
2,349,311,655.89
0.08

PTR =

หมายเหตุ : PTR คำนวณจากมูลค่าทีน่ ้อยกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน PORT
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
ประเภท
เงินฝากธนาคาร

ผู้ออก

ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
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วันครบกำหนด

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร
TRIS Rating
FITCH Rating
AA+(tha)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Opportunity: SCBAO

มูลค่าหน้าตั๋ว

มูลค่าตามราคาตลาด
-

37,685,970.84

ข้อมูลอื่นที่จำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ข้อมูลทั่วไปของ Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund (กองทุนหลัก)
(แหล่งที่มาของข้อมูล : หนังสือชี้ชวนกองทุนหลัก ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563)
ลักษณะทั่วไปของกองทุน
นโยบายการลงทุน
กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ คือ สร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนและ
depositary receipts (ร ว ม ถึ ง American Depositary Receipts (ADRs) แ ล ะ Global
Depositary Receipts (GDRs)) ของผู้ออกในทวีปเอเชีย ไม่รวมประเทศญี่ ปุ่น และลงทุนใน
หุ้น China A-Shares ผ่าน Stock Connect
ประเทศที่จดทะเบียน
ลักเซมเบิร์ก
วันจัดตั้งกองทุน (CLASS Z)
31 มีนาคม 2559
การเปิดให้ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
ISIN
LU1378878604
Bloomberg
MSAIOPZ LX
ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง(Benchmark)
MSCI All Country Asia ex Japan index
Index ticker
MSELCAXJ
สกุลเงิน
USD
ผู้จัดการกองทุน (Manager)
Morgan Stanley Investment Management
เว็บไซต์ (website)
www.morganstanleyinvestmentfunds.com
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลัก
Max entry charge
1%
Ongoing charge
0.95%
Management fee
0.75%
ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการ ขอสงวนสิ ทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก ซึ่งถือว่าได้รับ ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
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Fitch Ratings
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย
AAA (tha)
AAA แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอับดับความน่าเชื่อถือ
ภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอับดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบ
ให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สดุ ” เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนด
ให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย
F1 (tha)
แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสาร
ตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศ
ไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดย
อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดย
ปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
ในกรณีที่มีระดับความน่าเชือ่ ถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้
เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
F2 (tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตาม
กำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นใน
ประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชือ่ ถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีที่ได้รบั การจัดดันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
F3 (tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
กำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตรา
สารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะ
มีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้น
มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า
B (tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
กำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย
ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น

AA (tha)
AA แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรา
สารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทาง
การเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชือ่ ถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
A (tha)
A แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือ
สภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรง
ตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
BBB (tha)
BBB แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากกว่าการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงิน
เหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภท
ที่สงู กว่า
BB (tha)
BB แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรา
สารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงือ่ นไขของตราสารเหล่านี้
ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถใน
การชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
B (tha)
B แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผู้ออกตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสาร
หนีแ้ ละข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยัง
จำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนด
อย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่าง
ต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอือ้ ต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพ
ทางเศรษฐกิจ

C (tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
กำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย
ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะทีเ่ อื้อต่อ
การดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
D (tha)
แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น
หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวในระยะสั้น
สำหรับประเทศไทย
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Fitch Ratings
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย
CCC (tha), CC (tha), C (tha)
อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านีแ้ สดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถ
ในการปฎิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะทีเ่ อือ้ ต่อการดำเนิน
ธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย
เครื่องบ่งชีพ้ ิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความ
น่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือระดับสากลเครื่องหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจาก
อันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดย
เปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชือ่ ถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มกี ารระบุ
สัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)”
หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว
และจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือ
ในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1(tha)”
สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับ
อันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่
จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้
แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้
แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชือ่ ถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์”
ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รบั การปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดย
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชือ่ ถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วง
ระยะเวลาสั้น ๆ

D (tha)
อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้
ซึ่งกำลังอยูใ่ นภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

Tris Rating
อันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวมีอายุตงั้ แต่ 1 ปีขึ้น
AAA
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำทีส่ ุด บริษัทมีความสามารถในการ
ชำระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมาก
จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอืน่ ๆ

อันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น มีอายุต่ำกว่า 1 ปี
T1
T1 ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งใน
ระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการ
ผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รบั อันดับ
เครดิตในระดับดังกล่าวซึง่ มีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้าน
การผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
T2
T2 ผูอ้ อกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งใน
ระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ

AA
AA มีความเสีย่ งต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืน
เงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
A
A มีความเสีย่ งในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BBB
BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษทั มีความสามารถในการชำระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ใน
ระดับสูงกว่า

T3
T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้

T4
T4 ผูอ้ อกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ
อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ใน
ตระกูลเงินบาท ซึง่ สะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดย
ไม่รวมความเสีย่ งในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศ
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Tris Rating
อันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้น
BB
BB ความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่ง
อาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

อันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น มีอายุต่ำกว่า 1 ปี
นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังกำหนด "แนวโน้มอันดับเครดิต" (Rating Outlook)
เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับ เครดิตของผูอ้ อกตราสาร
ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิด
การเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคต
ของ ผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้ม
อันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการ
ชำระหนี้ของหน่วยงานนัน้ ๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่
Positive หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
Stable
หมายถึงอันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
Negative หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับลดลง
Developing หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลีย่ นแปลง

B
B ความเสีย่ งในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตัง้ ใจในการ
ชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิง่ แวดล้อมอื่นๆ
C
C มีความเสีย่ งในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการ
ชำระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่
เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมี
ความสามารถในการชำระหนี้ได้
D
D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผูอ้ อกตราสารหนี้ไม่สามารถ
ชำระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย
เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับ
เดียวกัน
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คำเตือน / ข้อแนะนำ
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึง
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
▪ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรั พย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้ เกิดความเป็นธรรมต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการลงทุน
เพื่อบริษัทจัดการได้ที่ทางเว็บไซต์ www.scbam.com
▪ กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จึงไม่มี
ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Opportunity ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด
ไทยพาณิ ช ย์ Asia Opportunity ไม่ได้ ขึ้น อยู่กั บสถานะทางการเงิ นหรือ ผลการดำเนิ นงานของบริษั ทหลักทรัพ ย์ จัดการ
กองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
▪ ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติ ม ผู้ลงทุนสามารถขอหนั งสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
▪ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและควรพิจารณาความเหมาะสม
ของการลงทุนโดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุนและฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
คำเตือนหรือคำแนะนำตามประกาศอื่น
▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
▪ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจั ดการได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่า
ทรัพ ย์สินสุท ธิของกองทุน ดัง นั้น บริษัทจัด การจะจัดให้มีระบบงานที่ ป้อ งกันธุร กรรมที่อ าจก่อ ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อันเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.scbam.com
▪ บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษั ทจัดการทราบเพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถ
กำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสี ยงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการติด
ประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการ
ทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
▪ ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุน เป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
▪ ในกรณี ที่ผู้ลงทุ นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพั นตามรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการ
กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
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รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Opportunity

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Opportunity
คำจำกัดความ / คำนิยาม :
โครงการ หรือ โครงการจัดการ หรือ โครงการจัดการกองทุนรวม
หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Opportunity
กองทุน หรือ กองทุนรวม
หมายถึง กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Opportunity
หน่วยลงทุน
หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Opportunity
ชนิดหน่วยลงทุน
หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Opportunity มี 4 ชนิด คือ
1. ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : SCBAOA)
2. ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : SCBAOR)
3. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : SCBAOD)
4. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (ชื่อย่อ : SCBAOP)
หนังสือชี้ชวน
หมายถึง หนังสือชี้ชวนที่มีรายละเอียดตามที่กำหนด โดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
แบบหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
บริษัทจัดการ
หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์
หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
วันทำการ
หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
หมายถึง วันทำการตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทำการของกองทุน
หลัก และ/หรือวันทำการของประเทศที่ กองทุ นหลั กลงทุ น และ/หรือ ประเทศที่เกี่ยวข้องกับ การลงทุ น
และ/หรือตามที่บริษัทจัดการกำหนด
วันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
หมายถึง ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่กำหนดให้เป็นวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เมื่อสิ้นวันทำการที่
คำนวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน
หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
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ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
การแก้ไขราคาย้อนหลัง
หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง โดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน
การชดเชยราคา
หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุน
ที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สำนักงาน / สำนักงาน ก.ล.ต. / สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทจดทะเบียน
หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
บริษัทขึ้นทะเบียน
หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ
ตลาดหลักทรัพย์
หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถาบันการเงิน
หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน
สมาคม
หมายถึ ง สมาคมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตและจดทะเบี ย นกั บ สำ นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ทำการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาธุ รกิ จ หลั ก ทรั พ ย์ ป ระเภทที่
เกี่ยวกับการจัดการการลงทุน
กลุ่มกิจการ
หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำ
งบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีการจัดทำงบการเงินรวมให้พิจารณา
ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดที่ส่งต่อกระทรวงพาณิชย์
ราคาซื้อ
หมายถึง ราคาที่กองทุนชำระให้แก่คู่สัญ ญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ ตาม
ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
มูลค่าธุรกรรม
หมายถึง ราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน จนถึง
วันที่มีการคำนวณ
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กองทุนรวมอีทีเอฟ (exchange traded fund)
หมายถึง กองทุนรวมเปิดที่โดยทั่วไปบริษัทจัดการกองทุนรวมจะขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะกับ
ผู้ลงทุ นรายใหญ่ โดยมีวัตถุป ระสงค์ให้ ผลตอบแทนของกองทุ นให้ ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดั ชนี
อ้างอิง และจัดให้มีตลาดรอง (organized market) สำหรับการซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนใดๆ
กองโครงสร้างพื้นฐาน
หมายถึง กองทุนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
(ข) กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ
กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ
หมายถึง กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในทรัพย์สินที่มี
ลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธี ก ารจั ด ตั้ ง และจั ด การกองทุ น รวมโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ทั้ ง นี้ ไม่ ว่ า กองทุ น
ดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน
หมายถึง กิจการโครงสร้างพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
เจ้าของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
หมายถึง บุคคลที่เป็นเจ้าของกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรือที่มีสิทธิในการบริหารจัดการกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน
หน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐาน
หมายถึง หน่วยลงทุนหรือตราสาร ดังต่อไปนี้
(ก) หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมโครงสร้า งพื้ นฐานตามประกาศคณะกรรมการกำกั บ ตลาดทุ นว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
(ข) ตราสารที่ออกโดยกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะทำนอง
เดียวกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม (ก)
หน่วย Property
หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(ก) กองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ บั ง คั บ ประกาศคณะกรรมการกำกั บ ตลาดทุ น ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
(ข) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
(ค) foreign REIT
มติพิเศษ
หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุ นที่ มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุ นทั้งหมด
ของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ซึ่ งเข้ า ร่ ว มประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนน หรื อ ของจำนวนหน่ ว ยลงทุ น
ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติเสียงข้างมาก
หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุ นซึ่ งเข้ าร่ว มประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ยงลงคะแนน หรือ ของจำนวนหน่ วยลงทุ นทั้ งหมดของผู้ ถื อ
หน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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คำอธิบายศัพท์เรื่องการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายคำย่อและความหมายของคำย่อ รวมถึง
คำศัพท์ที่ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์
คำศัพท์
“กลุ่มกิจการ”

คำอธิบายศัพท์
บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้
จัดทำงบการเงินรวม

“กองทุน CIS
ต่างประเทศ”

กองทุ นที่ จั ดตั้ งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่ งมีลั กษณะเป็ นโครงการลงทุ น
แบบกลุ่ ม (collective investment scheme) ทั้ ง นี้ ไม่ ว่ า กองทุ น ดั ง กล่ า วจะ
จัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน
infra กองทุน private equity ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF
ต่างประเทศ”

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra”

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สน
ิ ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพืน
้ ฐานของประเทศต่างๆ
ซึ่งได้แก่
1. กองทุ น โครงสร้า งพื้ นฐานที่ จั ด ตั้ งขึ้ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้า งพื้นฐานต่างประเทศที่จัด ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่า งประเทศ
ซึ ่ง มีว ัต ถุป ระสงค์ห ลัก ในการลงทุน ในลัก ษณะทำนองเดีย วกับ กองทุน รวม
โครงสร้า งพื ้น ฐานตาม 1. ทั ้ง นี ้ ไม่ว ่า กองทุน โครงสร้า งพื ้น ฐานดัง กล่า วจะ
จัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด

“กองทุน private
equity”

กิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ที่อาจจัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัท ทรัสต์
หรือรูปแบบอื่นใด และมีลักษณะของกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. กิจการเงินร่วมลงทุนที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรัพ ย์ว่า ด้ว ยการกำหนดการจั ด การเงินทุ นของกิ จการเงินร่ว ม
ลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วน
บุคคล
2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
(ก) มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ทั้งนี้
ต้ อ งมิ ไ ด้ เป็ น ไปเพื่ อ แสวงหาประโยชน์ จ ากการจั ด การทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นตั ว ของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
(ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดการเงินทุนและทรัพย์สินที่
เกิดจากเงินทุน
(ค) มี นโยบายการลงทุ นในกิจการอื่ นผ่า นการเข้ าทำสั ญ ญาการลงทุ นในหุ้ น
หรือการสนับสนุนทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการนั้น
ในภายหลั ง โดยมี ส่ ว นในการกำกั บ ดู แ ลแผนธุ ร กิ จ การดำเนิ น งานหรื อ การ
ปรับ ปรุงการดำเนิ นงานหรือ การดำเนิ นการอื่นใดในลั กษณะที่ สะท้ อ นถึ งการมี
บทบาทต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว

“กองทุน property”

กองทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้
1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2.ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จด
ั ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี่ยง”

การลดความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการลงทุ น โดยการเข้ า เป็ น คู่ สั ญ ญาใน
derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate)
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2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลด
ความเสี่ยง
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ”

โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือตรา
สารเทียบเท่าเงิน
ฝาก”

ทรัพย์สินดังนี้
1. เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพ ย์ ที่ อ อกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยธนาคารเพื่ อ การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม”

ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับ
เงิ น ฝาก โดยคู่ สั ญ ญาที่ เที ย บเคี ย งได้ กั บ ผู้ ฝ ากสามารถเรี ย กคื น เงิน ต้ น จาก
คู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภค
ภัณฑ์”

ดัชนีที่มอ
ี งค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ”

ดัชนีที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ่งหนีก
้ ึ่ง
ทุน”

ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐ
ไทย”

ตราสารดังนี้
1. ตั๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็น
ผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที่ มี รูป แบบทำนองเดี ย วกั บ ตราสารภาครั ฐ ไทยที่ รัฐ บาลต่ า งประเทศ
กระทรวงการคลั ง ธนาคารกลาง หรือหน่ วยงานของรัฐบาลต่ างประเทศ หรื อ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น

“ตราสาร Basel III”

ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่ างประเทศ ที่ มี การอ้างอิงจากหลั กเกณฑ์ ก ารกำกับดู แลสถาบั นการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

“ตลาดซือ
้ ขาย
หลักทรัพย์
ต่างประเทศ”

ศู น ย์ ก ลางหรื อ เครื อ ข่ า ยใด ๆ ที่ จั ด ให้ มี ขึ้ น เพื่ อ การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ใ น
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้
1. มีการรวบรวมคำเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อหลายรายและ
ผู้เสนอขายหลายราย
2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีการในการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการซื้ อขายเป็นประการอื่น และผู้เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั้น

“ธปท.”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.”

ธนาคารพาณิชย์

“บค.”

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.”

บริษัทเงินทุน
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“บลจ.”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิ จหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน”

บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อ
ขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย”

บริ ษั ท ย่ อ ยตามมาตรฐานการบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ การจั ด ทำงบการเงิ น รวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญ ชีรายชื่อผู้ถือหุ้ น
ล่าสุด

“บริษัทใหญ่”

บริ ษั ท ใหญ่ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ การจั ด ทำงบการเงิ น รวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิด เผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญ ชีรายชื่อผู้ถือหุ้ น
ล่าสุด

“แบบ filing”

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์”

ใบแสดงสิ ท ธิ ในผลประโยชน์ ที่ เกิ ด จากหลั ก ทรั พ ย์ อ้ า งอิ งซึ่ ง กำหนดให้ เป็ น
หลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน”

ผู้ที่มีภาระผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื้อขาย
derivatives”

ศูนย์ซื้อขายดังนี้
1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า
2. ศู น ย์ ซื้ อ ขาย derivatives ซึ่ ง จั ด ตั้ ง ขึ้ น และให้ บ ริ ก ารได้ ต ามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสำนักงาน

“หน่วย CIS”

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุ นว่าด้วยหลั กเกณฑ์ ก ารจัด การกองทุนรวมเพื่ อผู้ ลงทุ นทั่ วไป กองทุ น
รวมเพื่ อ ผู้ ล งทุ นที่ มิ ใช่ รายย่ อ ย กองทุ นรวมเพื่ อ ผู้ ล งทุ นประเภทสถาบั น และ
กองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra”

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุ น โครงสร้า งพื้ นฐานที่ จั ด ตั้ งขึ้ นตามกฎหมายว่า ด้ ว ย หลั ก ทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วย ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศ
ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ในการลงทุ นในลั ก ษ ณ ะ ท านองเดี ย วกั บ กองทุ น
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่า จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด

“หน่วย private
equity”

หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) อันได้แก่ หุ้ น ใบทรัสต์ ตรา
สารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สิน ของกิจการเงินร่วมลงทุนอย่างใดอย่าง
หนึ่ งดั งนี้ ทั้ งนี้ ไม่ ว่ ากิ จการดั งกล่ าวจะจั ด ตั้ งขึ้ นในรูป ของบริษั ท ทรัส ต์ หรื อ
รูปแบบอื่นใด
1. กิจการเงินร่วมลงทุนที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนด การจัดการเงินทุ นของกิจการเงินร่วม
ลงทุนที่ไม่ถือเป็น การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน ส่วน
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บุคคล
2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะ ครบถ้วนดั งนี้ (ก)
มีวัตถุ ประสงค์เพื่ อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุ นตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ทั้งนี้ ต้อ ง
มิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์ จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลใด
หรือ กลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
(ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดการ เงินทุนและทรัพย์สินที่
เกิดจากเงินทุน
(ค) มี นโยบายการลงทุ นในกิ จการอื่ นผ่ านการเข้ าทำสัญ ญา การลงทุ นในหุ้ น
หรือการสนับสนุนทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการนั้น
ใน ภายหลั ง โดยมี ส่ ว นในการกำกั บ ดู แ ลแผนธุ รกิ จ การดำเนิ น งานหรื อ การ
ปรับปรุงการดำเนินงาน หรือการดำเนินการอื่ นใดในลักษณะที่สะท้ อนถึงการมี
บทบาทต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว

“หน่วย property”

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศ คณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั้น”

หุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้

“B/E”

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark”

ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น

“CIS operator”

บุคคลดังนี้
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
2. ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration
limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน

“counterparty
limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา

“CRA”

สถาบั น จั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ (Credit Rating Agency) ที่ ไ ด้ รั บ ค วาม
เห็ น ชอบจากสำนั ก งาน เว้ น แต่ ที่ ก ำหนดไว้ เ ป็ น การเฉพาะ ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุน

“credit
derivatives”

derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที่ได้รับการประกันความเสี่ยงจากคู่สัญ ญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญ ญาอีกฝ่ ายหนึ่ ง
ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สั ญ ญาฝ่ ายหนึ่งซึ่ งมี ภาระผูก พั นที่ จะต้ องชำระเงิน
ให้ แ ก่ คู่ สั ญ ญาอี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง เมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ที่ มี ผ ลต่ อ การชำระหนี้ (credit
event) ของทรัพย์สินที่ ได้ รับการประกั นความเสี่ยง จะได้รับ ผลตอบแทนหรือ
ค่าธรรมเนียมสำหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event”

เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

“credit rating”

อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk”

ความเสี่ยงด้าน FX
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คำศัพท์
“delta”

คำอธิบายศัพท์
อั ต ราเปรี ย บเที ย บการเปลี่ ย นแปลงของราคาตราสารหรื อ สั ญ ญา กั บ ราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives”

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized
exchange”

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives

“discount rate”

อั ต ราส่ ว นลดของหลั ก ทรัพ ย์ ห รื อ ตราสารที่ มี ก ารลงทุ นที่ จะใช้ ในการคำนวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น

“DW”

ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

“foreign REIT”

กองทรัสต์หรือกองอสั งหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายต่างประเทศซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจ
พัฒ นาอสังหาริม ทรัพย์ ทั้ งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์ หรือ กองดังกล่ าวจะจัด ตั้งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด

“FX”

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS”

ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit”

อัตราส่วนการลงทุนทีค
่ ำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที่อยูใ่ นกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน

“guarantor rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้ค้ำประกัน

“international
scale”

มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment
grade”

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

“IOSCO”

International Organization of Securities Commissions

“IPO”

การเสนอขายตราสารต่ อ ประชาชนเป็ น การทั่ ว ไปในครั้ งแรก (Initial Public
Offering)

“issue rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price”

มูลค่าตามราคาตลาด

“MF”

กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF”

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale”

มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV”

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

“net exposure”

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น

“notional amount”

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives
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คำศัพท์
“obligation”

คำอธิบายศัพท์
ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

“options”

สัญ ญาที่มี ลักษณะตาม (3) ของนิ ยาม “สั ญ ญาซื้อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives”

derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives

“P/N”

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio
duration”

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการคำนวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน

“regulated
market”

ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อ
ขายตราสารระหว่า งกั นได้ รวมทั้ งให้ ข้อ มู ล ต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวกั บ ตราสารนั้ น โดย
ศู น ย์ก ลางดั งกล่ าวอยู่ภ ายใต้ ก ารกำกั บ ดู แ ลของทางการหรื อ หน่ วยงานที่ ท ำ
หน้ า ที่ ก ำกั บ ดู แ ลด้ า นหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ตราสารที่ มี ลั ก ษณะทำนองเดี ย วกั บ
หลักทรัพย์

“repo”

ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement)

“retail MF”

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo”

ธุรกรรมการซือ
้ โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL”

ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ ป ระเภทกิ จ การการยื ม และให้ ยื ม หลั ก ทรั พ ย์ (Securities
Borrowing and Lending)

“securities
lending”

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants”

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

“single entity
limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP”

Specific Investment Products

“SN”

ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating”

อันดับความน่าเชื่อถื อระดับประเทศของประเทศที่ผู้ ออกตราสารมีถิ่นที่ อยู่ ซึ่ ง
เป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น

“TBMA”

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
ห ลั ก ท รั พ ย์ ( Securities Finance Corporation) ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR”

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription
Right)

“underlying”

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE”

World Federation of Exchanges
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1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชือ
่ โครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Opportunity
1.2. ชือ
่ โครงการจัดการ (อังกฤษ) : SCB Asia Opportunity Fund
1.3. ชื่อย่อ : SCBAO
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครั้ง
1.6. การกำหนดอายุโครงการ : ไม่กำหนด
1.7. อายุโครงการ : 0 ปี 0 เดือน 0 วัน
1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกำหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :
1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :
บริ ษั ท จั ด การอาจพิ จ ารณาให้ โครงการจั ด การกองทุ น รวมที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ สิ้ น สุ ด ลง โดยจะไม่ น ำกอง
ทรัพย์สินไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรืออาจพิจารณาเลิกโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังกล่าวโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสำคัญในกรณีดังต่อไปนี้
(1) กองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน
(2) กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม อันเนื่องจากปัจจัยอื่นใดที่
ทำให้ผลตอบแทนของตราสารที่ กองทุนจะเข้าไปลงทุ นปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กั บ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
(3) มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(4) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในและ/หรือต่างประเทศไม่เหมาะสม และ/
หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนที่ไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการคาดหวัง
(5) ไม่ ส ามารถสรรหาหรื อ ลงทุ นในกองทุ น รวมต่ างประเทศใดๆ ที่ มีนโยบายการลงทุ นสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุ นของโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนได้
โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
2. จำนวนเงิน ทุ นของโครงการจั ด การกองทุ น รวม มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขาย :
2.1. จำนวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท
2.2. เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงการ) :
1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
จำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนโครงการหรือไม่เกิน 450 ล้านบาท
(คิดเป็นจำนวนหน่วยลงทุ นไม่เกิน 45,000,000 หน่วย) ทั้งนี้ หากบริษัท จัดการเสนอขายหน่วยลงทุ น
เกิ น จำนวนเงินทุ นของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ ไ ม่ เต็ ม จำนวนที่ เพิ่ ม อี ก ร้อ ยละ 15 ของ
จำนวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วย
ลงทุน และดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนได้ และ/หรือบริษัทจัดการอาจยุติหรือปิด
เสนอการขายหน่วยลงทุนครั้งแรกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนได้ รวมถึงในกรณีที่กองทุน
ระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ไม่เพียงพอต่อการลงทุนในและ/หรือต่างประเทศได้
หรือ ด้ วยเหตุ อื่ นใดที่ ก ระทบต่ อ การบริห ารจัด การกองทุ น ทั้ งนี้ ขึ้นกั บ ดุ ล ยพิ นิจของบริษั ท จั ด ก าร โดย
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บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อ/สั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ/สั่งซื้อหน่วยลงทุนต่อไปและจะแจ้ง
ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันยุติการเสนอขายหน่วยลงทุน
หรือวันยกเลิกการจัดตั้งกองทุนแล้วแต่กรณี
3) บริษัทจัด การอาจดำเนิ นการเพิ่ มเติ มจำนวนเงินทุ นจดทะเบี ยนกองทุ นได้ ตามดุล ยพิ นิจของบริษัท
จัดการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท
2.4. จำนวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท
2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. SCBAOA

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท

2. SCBAOR

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท

3. SCBAOD

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท

4. SCBAOP

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1.00 บาท

2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. SCBAOA

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 1,000.00 บาท

2. SCBAOR

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 1,000.00 บาท

3. SCBAOD

มูลค่าขัน
้ ต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 1,000.00 บาท

4. SCBAOP

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 1.00 บาท

2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. SCBAOA

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน 1,000.00 บาท

2. SCBAOR

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน 1,000.00 บาท

3. SCBAOD

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน 1,000.00 บาท

4. SCBAOP

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน 1.00 บาท

2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่าของการสั่งขายคืน :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. SCBAOA

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

2. SCBAOR

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

3. SCBAOD

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

4. SCBAOP

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด
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รายละเอี ยดเพิ่ ม เติ ม : ในกรณี สั่ งขายคื นเป็ นจำนวนหน่ วยเมื่ อคิ ด เป็ นจำนวนเงินแล้ วต้ องเป็ นไปตาม
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืนด้วย
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. SCBAOA

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 1,000.00 บาท

2. SCBAOR

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 1,000.00 บาท

3. SCBAOD

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 1,000.00 บาท

4. SCBAOP

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 1.00 บาท

2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. SCBAOA

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

2. SCBAOR

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

3. SCBAOD

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

4. SCBAOP

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม : จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำเมื่อคิดเป็นจำนวนเงินแล้วต้องเป็นไป
ตามมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำด้วย
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :
1. เพิ่มเติมข้อ 2.5 ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท (บวก ค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) บวกค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี))
2. เพิ่มเติม
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะปรับลด ยกเว้นจำนวนหรือมูลค่าขั้นต่ำข้างต้นในอนาคตได้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1
วั น ก่ อ นวั น ดำเนิ น การดั งกล่ า ว โดยจะประกาศผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท จั ด การ และเว็ บ ไซต์ ข อง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้ อหรือขายคืนหน่วยลงทุนน้อย
กว่าที่ระบุไว้ข้างต้นได้ เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายหรือบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ เช่น กรณี
การทำรายการสั่งซื้ อหน่ วยลงทุ นโดยการรับซื้ อคื นหน่ วยลงทุ นโดยอั ต โนมัติ จากกองทุ นรวมอื่ น ทั้ งนี้
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบาย
การลงทุ น ลั ก ษณ ะพิ เ ศษ การลงทุ น ในต่ า งประเทศ การลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า
ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่
จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่ อ ระดมเงิ น ออมและเงิ น ลงทุ น จากประชาชนทั่ ว ไป นิ ติ บุ ค คล และ/หรื อ สถาบั น ต่ า ง ๆ ที่ มุ่ ง หวั ง
ผลตอบแทนจากการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวที่มี นโยบายลงทุนในตราสารทุนและ depositary receipts ของผู้ออก
ในทวีปเอเชียไม่รวมประเทศญี่ปุ่นและลงทุนในหุ้น China A-Shares ผ่าน Stock Connect
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ตราสารทุน
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3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุน รวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing
Fund)
- กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund)
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity
Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (Luxemburg)
เป็นกองทุน UCITS
3.4. ประเภทกองทุ น ตามการลงทุ น ในต่ า งประเทศ : กองทุ น รวมที่ เ น้ น ลงทุ น แบบมี ค วามเสี่ ย ง
ต่างประเทศ
3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :
บริ ษั ท จั ด การอาจกู้ ยื ม เงิ น หรื อ ทำธุ ร กรรมการขายโดยมี สั ญ ญ าซื้ อ คื น ในนามกองทุ น รวมได้ ต าม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัต ถุ ประสงค์ ของการลงทุ นในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ว งหน้ า : ที่ มิ ได้ มีวัต ถุป ระสงค์ เพื่ อลดความเสี่ ยง
(Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบ
ั ซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคำนวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00
3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :
- กองทุ นเปิ ด ไทยพาณิ ช ย์ Asia Opportunity มุ่ งหวั งให้ ผ ลประกอบการเคลื่ อ นไหวตามกองทุ นหลั ก
ส่ ว นกองทุ น Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund (กองทุ น หลั ก ) มุ่ งหวั ง
ให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
3.9. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :
ดัชนี MSCI All Country Asia ex Japan สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ: กองทุนจะใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Benchmark) ตามกองทุนหลักวัดผลการดำเนินงาน
ของกองทุน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ คำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่ว น 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุ ลเงินบาท ณ
วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)
หมายเหตุ:
ดั ช นี ชี้ วั ด ข้ า งต้ น ใช้ เพื่ อ เปรีย บเที ยบผลตอบแทนเท่ านั้ น กองทุ นหลั ก ไม่ ไ ด้ ล งทุ น ในสิ นทรัพ ย์ ที่ เป็ น
องค์ประกอบของดัชนีชี้วัด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลใน
การเปลี่ยนตัวชี้วด
ั ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ต าม ในกรณี การเปลี่ ยนแปลงตัวชี้ วัดเพื่ อให้ เป็นไปตามประกาศ เงื่อ นไขและข้ อกำหนดของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับ
มาตรฐานการวั ด ผลการดำเนิ น งานของกองทุ น รวม และ/หรื อ การเปลี่ ย น แปลงตั ว ชี้ วั ด ในการใช้
เปรียบเทียบในกรณีที่ ผู้ออกตั วดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป
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โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
กองทุ น มี น โยบายเน้ นลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมต่ า งประเทศเพี ยงกองทุ น เดี ย ว (Feeder
Fund) ได้ แ ก่ Morgan Stanley Investment Fund - Asia Opportunity Fund (กองทุ นห ลั ก ) ช นิ ด
หน่ วยลงทุ น (share class) Z Accumulation สกุ ล เงินดอลลาร์ส หรัฐ (USD) กองทุ นหลั ก บริ ห ารโดย
Morgan Stanley Investment Management จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และ
อยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ คือ สร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุน
และ depositary receipts (รวมถึ ง American Depositary Receipts (ADRs) และ Global Depositary
Receipts (GDRs)) ของผู้ออกในทวีปเอเชียไม่รวมประเทศญี่ปุ่น และลงทุนในหุ้น China A-Shares ผ่าน
Stock Connect
กองทุนหลักมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน โดยหากคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนทั้งหมดเกิน ร้อยละ 10
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก กองทุนหลักอาจพิจารณารับคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว
ตามสัดส่วนเพื่อไม่ให้เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุน
อาจไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนและมูลค่าหน่วยลงทุนในวันที่ส่งคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนนั้น รวมถึงอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่
เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่ างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
ส่วนที่ เหลือ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารทุ น ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุ น และ/
หรือเงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ รวมถึงอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อื่น
หรื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น และ/หรื อ หาดอกผลโดยวิ ธี ก ารอื่ น อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ หลายอย่ า ง ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็ นชอบให้ ก องทุ น
ลงทุนได้
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุ น
(Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง เพื่อ ให้ สามารถสร้างผลตอบแทน
จากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมทั้งอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เพื่อป้องกันความเสีย
่ งจากการลงทุน เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตรา
แลกเปลี่ยน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
(Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรั บ สภาวการณ์ ในแต่ ล ะขณะ ซึ่ งขึ้ นอยู่กั บ ดุ ล ยพิ นิ จของผู้ จั ด การ
กองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่ าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสาร
หนี้ที่ ไม่ ได้ รับ การจั ด อันดั บ ความน่ าเชื่ อ ถือ (Unrated) รวมทั้ งตราสารทุ นที่ ไ ม่ไ ด้ จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์ (Unlisted) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขาย
คืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจ
ไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
1. 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียน
2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
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3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำ
การ
กองทุนอาจลงทุ นในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุ นรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที่
กองทุ น ปลายทางเป็นกองทุ นรวมอสั งหาริม ทรัพย์ (กอง1) และกองทุ นรวมโครงสร้างพื้ นฐาน (infra)
ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุน ใน
หน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข
ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้น
ทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริ ษัทจัดการ
เดียวกันอีก (cascade investment)
อนึ่ ง หากในกรณี ที่ ก ารลงทุ น ในกองทุ น หลั ก นี้ ไ ม่ เหมาะสมอี ก ต่ อ ไป โดยอาจสื บ เนื่ อ งจากการได้ รับ
ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ หรื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขอื่ น ๆ ของกองทุ น หลั ก นี้ เช่ น การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน อั ตราค่าธรรมเนียม การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่ น
ใดที่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือผลตอบแทน/ผลการดำเนินงานของ
กองทุ น ต่ า งประเทศต่ ำ กว่ า ผลตอบแทน/ผลการดำเนิ น งานของกองทุ น อื่ น ๆ ที่ มี น โยบายการลงทุ น
ใกล้ เ คี ย งกั น หรื อ ติ ด ต่ อ กั น เป็ น ระยะเวลาน าน หรื อ ขนาดของกองทุ น ต่ า งประเทศลดลง จนอาจมี
ผลกระทบต่อกองทุน หรือการลงทุนของกองทุนต่ างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ
หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศ
หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน
หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน กล่าวคือ ใน
กรณีที่เกิดการเปลีย
่ นแปลงซึ่งอาจมีผลต่อกองทุนหลัก และ/หรือบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่มีกองทุนอืน
่
ที่ มี น โยบายใกล้ เ คี ย งกั น และบริ ษั ท เห็ น ว่ า การย้ า ยไปลงทุ น ในกองทุ น ดั งกล่ า วเป็ น ผลดี ต่ อ ผลการ
ดำเนิ น งานโดยรวมของกองทุ น หรื อ เอื้ อ ประโยชน์ ต่ อ การลงทุ น ในต่ า งประเทศของกองทุ น และเป็ น
ผลประโยชน์ ของผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น บริ ษัท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จะพิ จารณาเปลี่ ยนแปลงกองทุ นรวม
ต่ า งประเทศหรื อ กองทุ น หลั ก เป็ น กองทุ นต่ า งประเทศอื่ น ได้ ตามดุ ล ยพิ นิจ ของบริ ษั ท จั ด การ ซึ่ งการ
ดำเนินการดังกล่ าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือขอสงวนสิทธิที่ จะ
ยกเลิ ก กองทุ น อี ก ทั้ งบริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการพิ จ ารณาเปลี่ ย นแปลงชนิ ด ของหน่ ว ยลงทุ น
(class) รวมถึงเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุ นเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือ
เปลี่ยนแปลงการซื้อขายในประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศลักเซมเบิร์ก ตามดุลยพิ นิจของบริษัท
จัด การในภายหลั งได้ โดยถื อ ว่า ได้ รับ ความเห็ นชอบจากผู้ ถื อ หน่ ว ยแล้ ว ซึ่ งบริ ษั ท จั ด การจะคำนึ งถึ ง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนทำการลงทุนดังกล่าว
ในกรณี ที่ ก องทุ น มี ก ารลงทุ น ในกองทุ น ปลายทางไม่ น้อ ยกว่า ร้อ ยละ 5 ของมู ล ค่ า ทรัพ ย์ สิ น สุ ท ธิ ของ
กองทุนปลายทางหากปรากฏว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนรวมไปลงทุนมีมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยกองทุนปลายทางดังกล่าวเป็ นกองทุนต่างประเทศ
ที่ไม่มวี ัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนรวมดัชนีหรือกองทุนรวมอีทีเอฟ
(1) มู ล ค่ าทรัพย์สิ นสุ ท ธิ ณ วันใดวันหนึ่ งลดลงเกิ นกว่ า 2 ใน 3 ของมู ล ค่ า ทรัพย์สิ นสุ ท ธิ ของกองทุ น
ปลายทางดังกล่าว
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางดั งกล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ
ใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางนั้น
ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนไปลงทุนลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัท
จัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) แจ้ ง เหตุ ที่ ก องทุ น ปลายทางมี มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ลดลงพร้ อ มแนวทางการดำเนิ น การโดยคำนึ ง ถึ ง
ประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ
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(2) ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่
ดำเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ ผู้ที่สนใจจะ
ลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย
ระยะเวลาในการดำเนิ นการตามข้ อ (2) บริษั ท จั ด การสามารถขอผ่ อ นผั นต่ อ สำนั ก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
ในการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอืน
่ ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ในการพิจารณาดำเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ โดยการทยอยโอนย้ายเงินลงทุนอาจส่งผลให้ช่วง
ระยะเวลาดั งกล่ าว กองทุ นอาจลงทุ น หรือ มี ไว้ ซึ่ งหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมต่ า งประเทศมากกว่า 1
กองทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการข้างต้น อย่างไรก็ตามหากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่น
ใดที่มีนโยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุน
รวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์
ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความ
เสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่
กั บ สถานการณ์ ต ลาด โดยเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น อนึ่ ง บริ ษั ท จั ด การจะ
ดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภท
กองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ข้อมูลทัว่ ไปของ Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund (กองทุนหลัก)
(แหล่งที่มาของข้อมูล : หนังสือชีช
้ วนกองทุนหลัก ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563)
ลักษณะทั่วไปของกองทุน
นโยบายการลงทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ คือ สร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการ
ลงทุนในตราสารทุนและ depositary receipts (รวมถึง American
Depositary Receipts (ADRs) และ Global Depositary Receipts
(GDRs)) ของผู้ออกในทวีปเอเชีย ไม่รวมประเทศญี่ปุ่น และลงทุน
ในหุ้น China A-Shares ผ่าน Stock Connect

ประเทศที่จดทะเบียน

ลักเซมเบิร์ก

วันจัดตั้งกองทุน (CLASS Z)

31 มีนาคม 2559

การเปิดให้ซื้อและขายคืน
หน่วยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

ISIN

LU1378878604

Bloomberg

MSAIOPZ LX

ดัชนีชี้วด
ั /อ้างอิง
(Benchmark)

MSCI All Country Asia ex Japan index

Index ticker

MSELCAXJ

สกุลเงิน

USD

ผู้จัดการกองทุน (Manager)

Morgan Stanley Investment Management
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เว็บไซต์ (website)

www.morganstanleyinvestmentfunds.com
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลัก

Max entry charge

1%

Ongoing charge

0.95%

Management fee

0.75%

ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ ซึ่งบริษัทจัด การเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการ ขอ
สงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก ซึ่งถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
แล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
มีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบ
ปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธี
อื่ น อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ หลายอย่ า งตามที่ ป ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ประกาศสำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำห นดดั ง ต่ อ ไปนี้ เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่ ค ณ ะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อ สำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ค วามเห็ น ชอบหรื อ มี ป ระกาศแก้ ไ ขหรื อ เพิ่ ม เติ ม ประเภทหรื อ ลั ก ษณะของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินที่ระบุในข้อ 3.13.1 ซึ่งมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มข
ี ้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ดำเนิ นการให้ มี ก ารรับ โอนสิ ท ธิเรียกร้อ งในตราสารได้ ต ามวิ ธี การที่ ก ฎหมายกำหนด หรือ มี เงื่อ นไขให้
กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
1.3 มี ข้อ มู ล เกี่ ยวกั บ ตราสารที่ ถู ก ต้ อ งครบถ้ วนและมี ก ารปรับ ปรุงเป็ นประจำอย่า งสม่ ำ เสมอ ซึ่ งบริษั ท
จัดการสามารถเข้าถึ งได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูล
ราคาที่ สะท้อนมูลค่ายุติ ธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้ างอิงจากแหล่งข้อ มูลที่เชื่อ ถือได้ซึ่งจัด ทำตาม
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กำหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N
ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
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ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวน
รวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้
2.2.1 SN มี ก ารจ่ า ยผ ล ต อ บ แท น โด ยอ้ างอิ งกั บ underlying ประเภ ท เดี ยวกั บ underlying ขอ ง
derivatives ตามที่ระบุในส่วนที่ 6 ข้อ 1
2.2.2 หากการลงทุ น ใน SN จะมี ผ ลทำให้ ก องทุ น ต้ อ งรั บ มอบทรั พ ย์ สิ น ใด ๆ ทรั พ ย์ สิ น นั้ น ต้ อ งเป็ น
ทรัพย์สินที่ ก องทุ นสามารถลงทุ นได้ เว้นแต่เ ป็ นไปตามมาตรฐานสากลซึ่ งกำหนดโดย International
Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็ นทรัพย์สิ นที่ ส ามารถเปลี่ ยนมื อ ได้ โดยก่ อนการ
ลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สิน
ดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย
2.2.3 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน
SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. ร้องขอได้
2.2.4 ในกรณี ที่ เป็ น SN ซึ่ งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้ อ งดำเนิ นการจั ด ให้ มี ข้ อ ตกลงกั บ ผู้ อ อก SN
ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออก SN คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ าย
ของแต่ ล ะเดื อ น ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ วั น ดั ง กล่ า วเป็ น วั น หยุ ด ทำการของ บลจ. ให้ ค ำนวณและแจ้ งมู ล ค่ า
ยุติธรรมภายในวันทำการถัดไป
2.2.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสำคัญให้ผู้อ อก SN คำนวณ
และแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที
ความในวรรคหนึ่งไม่นำมาใช้บังคับกับกรณีที่เป็น SN ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property กรณี เป็ นหน่วยที่การออกอยู่
ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วน
ที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้
กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์
single entity limit ของกองทุนนั้น
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์
product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น
(อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives ที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ซึ่งเป็นการเข้าทำ
ธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging))
1.3 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีด
เดอร์
2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กำหนดในข้อ 1.
2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วน
ที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
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2.2 จดทะเบียนซื้อขายใน SET
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มล
ี ักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 9.
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธพ.
1.2 บง.
1.3 บค.
1.4 บล.
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธปท.
1.7 กองทุนฟื้นฟู
1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2. ตราสารที่ใช้ในการทำ reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี
credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มี กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ น
เป็นผูม
้ ีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และ
เป็นตั๋วที่ถงึ กำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit
rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซือ
้ ขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูล
ราคาที่น่าเชือ
่ ถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนีด
้ ังกล่าวต้องมี credit
rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวทีเ่ ทียบเคียงได้กบ
ั
credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
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2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซือ
้ ขายตราสารหนี้หรือที่มีขอ
้ มูล
ราคาที่น่าเชือ
่ ถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนีด
้ ังกล่าวต้องมี credit
rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวทีเ่ ทียบเคียงได้กบ
ั
credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม
3. ระยะเวลาการรับชำระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้ อ กำหนดเพิ่ ม เติ ม ที่ บ ริ ษั ท จั ด การต้ อ งปฏิ บั ติ ส ำหรั บ การลงทุ น ใน reverse repo ตามเกณฑ์ ที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผูไ
้ ด้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่คู่สัญญา
ดังกล่าวกระทำการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจ หรือดำเนิน
กิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธปท.
1.3 กองทุนฟื้นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธพ.
1.6 บง.
1.7 บล.
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที่มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ
หลักทรัพย์ที่ ธปท. ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดำเนินการดังนี้
3.1 ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลัก ประกันจากผู้ยืมเพื่อ เป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้อง
เป็นหลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสัน
้ ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋วและ
เป็นตั๋วที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุ กูก ที่ มี อายุไ ม่เกิ น 90 วันนับ แต่ วันที่ อ อก ซึ่ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่ ง
ดังนี้
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3.1.5.1 มี issue rating หรื อ issuer rating อยู่ ใ นอั น ดั บ แรก โดยกรณี ที่ เ ป็ น issuer rating ต้ อ งเป็ น
credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้ำประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุน
ในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะ
มีผลให้ บริษัทจัดการสามารถบังคับชำระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตาม
หลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั้นเอง
3.4 ดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋ว
ที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอั นดับ แรก โดยกรณี ที่ เป็ น issuer rating ต้อ งเป็ น
credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญา
ยืมและให้ยม
ื หลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่ กองทุ นจะเข้ าเป็ นคู่ สั ญ ญาได้ ต้ องมี underlying อย่างใดอย่า ง
หนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สินทีก
่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี้ย
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ทองคำ
1.6 น้ำมันดิบ
1.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6
หรือ 1.9
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1.8 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.7
1.9 underlying อื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม
ในกรณี ที่ derivatives อ้ า งอิ งกั บ ราคาของ underlying ข้ า งต้ น ราคาที่ อ้ า งอิ งดั งกล่ า วต้ อ งเป็ น ราคา
ปั จ จุ บั น (spot price) หรื อ ราคาสั ญ ญ าซื้ อ ขายล่ ว งห น้ า (futures price) เท่ า นั้ น ทั้ ง นี้ ราคาของ
underlying อื่ นที่ ไม่ ใช่ ดั ช นี หรือ underlying ที่ เป็ นองค์ ป ระกอบของดั ช นี ดั งกล่ า ว ต้ อ งเป็ นที่ ยอมรั บ
อย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ตอ
่ เมือ
่
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้
อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ดังนี้
2.2.2.1 กรณี เป็ น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้ อ งมี คู่ สั ญ ญาอี ก ฝ่ า ยหนึ่ งเป็ น ธพ. ธนาคารที่ มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3 ในกรณี ที่ จะต้ อ งมี การชำระหนี้ด้ วยการส่ งมอบสิ นค้ าเมื่ อ derivatives สิ้นสุ ด ลง สิ นค้ านั้ นต้ อ งเป็ น
ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้า ที่ส่งมอบสินค้า
นั้นก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.7 - 1.8 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้
3.1 เป็ นดั ชนี ที่ มี การกำหนดวิธีก ารคำนวณไว้อ ย่างชั ดเจน โดยมีก ารระบุ แหล่ งข้ อมูล ของ underlying
หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่ อนไหวตามสภาวะตลาดอย่าง
เป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก ≤20% ของน้ำหนักทั้งหมด
3.2.1.2 ดั ช นี ที่ อ งค์ ป ระกอบตั ว ใดตั ว หนึ่ งมี น้ำหนั ก ≤ 35% ของน้ ำ หนั ก ทั้ งหมดในกรณี ที่ เป็ นไปตาม
สภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กำหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้ำหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทองคำ
หรือน้ำมันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคำ
หรือน้ำมันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้
3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมือ
่ คำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญา
นั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น
3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั้งนี้
หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มี ก ารแสดงดั ช นี นั้ น ๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น ประจำทุ ก วั น ทำการผ่ า นสื่ อ ที่ มี ก ารเสนอข้ อ มู ล อย่า งทั น
เหตุการณ์
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3.5 ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ
หลายอย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัช นีสิ นค้าโภคภั ณฑ์ ที่ คำนวณจากราคาปัจจุ บัน (spot price) หรือราคาสั ญ ญาซื้ อขายล่ วงหน้ า
(futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณี ที่ เป็ นดั ช นี เงินเฟ้ อ ดั ช นี ดั งกล่ าวต้ อ งคำนวณโดยใช้ แหล่ งข้ อ มู ล อ้ า งอิ งจ ากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดง
ให้เห็นได้ว่าวิธีการคำนวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บลจ. ต้ อ งจั ด ให้ มี ท รัพ ย์สิ น ของกองทุ นที่ มี คุ ณ ภาพและมี ส ภาพคล่ อ งในจำนวนที่ เพี ยงพอต่ อ ภาระที่
กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives
นั้น และตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
ในกรณีที่ บลจ. ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การ
ลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม
6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันที่ 15
และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณี ที่วันดังกล่าวเป็นวัน หยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและ
แจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป
6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มก
ี ารล้างฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. ร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น
7.2 เข้ าเป็ นคู่ สั ญ ญาได้ เฉพาะ credit derivatives ที่ มี ลั กษณะของธุ รกรรมหรือ เที ยบเคี ยงกั บ ธุรกรรม
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้อง
กับความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญ ญาที่อยู่ใน
ฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ ยงเมื่อเกิด
credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit
event ข้ อ ตกลงจะสิ้ น สุ ด ในวั น ครบกำหนดตามปกติ ) ทั้ ง นี้ ไม่ ว่ า obligation จะมี เพี ย งรายการเดี ย ว
(Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความ
เสี่ยงมีหน้าที่ชำระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First
to Default Swap) ห รื อ เมื่ อ เกิ ด credit event ขึ้ น กั บ obligation ราย การใด รายก ารห นึ่ งใน ก ลุ่ ม
obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากั นเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อ ตกลงจะครบกำหนดเมื่ อ
เกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสิน ทรัพย์
อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมี
ภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้ างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลง
กัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความ
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เสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูล ค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กั บผู้ ขาย
ประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้ อ งใช้ สั ญ ญามาตรฐานตามที่ ก ำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association
(ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้
7.3.1 มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ได้ ต ามกฎหมาย และไม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่ มี ข้ อ กำหนดที่ ท ำให้ สิ ท ธิ ที่ ก ำหนดไว้ ใ นตราสารหนี้ ห รื อ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ที่ credit
derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สน
ิ ประเภทหน่วย private equity
การลงทุนในหน่วย private equity เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
บริษัท จัด การจะลงทุ นในหน่ วย private equity ที่ มีคุ ณ สมบั ติ และเป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ ในการลงทุ น
เช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
ในกรณี กองทุ นรวมเข้าผู กพั นตามข้ อตกลงกั บกิ จการเงินร่วมลงทุ น (private equity) บริษัท จัด การจะ
ลงทุ นในหน่ว ย private equity ได้ โดยไม่ มี ข้อ กำหนดหรือ เงื่อนไขที่ ท ำให้ ผู้ ล งทุ นเข้ าผู ก พั นมากกว่ า
ข้อตกลงจำนวนเงินขั้นต่ำที่จะลงทุน
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เ ฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธี
อื่ น อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ หลายอย่ า งตามที่ ป ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ประกาศสำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดั ง ต่ อ ไปนี้ เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่ ค ณ ะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อ สำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ค วามเห็ น ชอบหรื อ มี ป ระกาศแก้ ไ ขหรื อ เพิ่ ม เติ ม ประเภทหรื อ ลั ก ษณะของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็น
การทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญ
ของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็น
ตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินที่ระบุในข้อ 3.13.2 ซึ่งมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ดำเนิ นการให้ มี ก ารรับ โอนสิ ท ธิเรียกร้อ งในตราสารได้ ต ามวิธี การที่ ก ฎหมายกำหนด หรือ มี เงื่อ นไขให้
กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
1.3 มี ข้อ มู ล เกี่ ยวกั บ ตราสารที่ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นและมี ก ารปรับ ปรุงเป็ นประจำอย่า งสม่ ำ เสมอ ซึ่ ง บลจ.
สามารถเข้าถึงได้เพื่อ นำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่
สะท้ อ นมู ล ค่ า ยุติ ธ รรม โดยข้ อ มู ล ดั งกล่ า วต้ อ งอ้ า งอิ งจากแหล่ งข้ อ มู ล ที่ เชื่ อ ถื อ ได้ ซึ่ งจั ด ทำตามหลั ก
วิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กำหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N
ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1
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ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวน
รวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้
2.2.1 SN มี การจ่ า ยผ ล ต อ บ แท น โด ยอ้ างอิ งกั บ underlying ประเภ ท เดี ยวกั บ underlying ขอ ง
derivatives ตามที่ระบุในส่วนที่ 6 ข้อ 1
2.2.2 หากการลงทุ น ใน SN จะมี ผ ลทำให้ ก องทุ น ต้ อ งรั บ มอบทรั พ ย์ สิ น ใด ๆ ทรั พ ย์ สิ น นั้ น ต้ อ งเป็ น
ทรัพย์สินที่ ก องทุ นสามารถลงทุ นได้ เว้นแต่เป็ นไปตามมาตรฐานสากลซึ่ งกำหนดโดย International
Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็ นทรัพย์สิ นที่ ส ามารถเปลี่ ยนมื อ ได้ โดยก่ อนการ
ลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สิน
ดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย
2.2.3 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน
SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. ร้องขอได้
2.2.4 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นั้นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที่
น่าเชื่ อถือ ได้ซึ่งเป็นที่ ยอมรับ โดยทั่ วไปของธรรมเนียมปฏิ บัติ สากล และ บลจ. ต้ องดำเนินการจัด ให้มี
ข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุตธ
ิ รรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธีการคำนวณ เดียวกับที่ใช้ในการ
คำนวณราคาที่แสดงในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือดังกล่าว ให้ บลจ. ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละ
เดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทำการถัดไป
2.2.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสำคัญให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่
เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN มายัง บลจ. ทันที
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property กรณี เป็ นหน่วยที่การออกอยู่
ภายใต้บังคับกฎหมายในต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วน
ที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลักษณะดังนี้
1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้ การกำกับ ดูแลของหน่วยงานต่ างประเทศที่ ก ำกับ ดู แ ลด้า น
หลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS
ต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิก
สามัญของ IOSCO
1.2.3 ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าว
ต้องอยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์ การกำกับ ดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสำหรับ กองทุ นเพื่อ ผู้
ลงทุนรายย่อยของประเทศนั้น
1.3 ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ
ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงานกำหนด
1.4 ในกรณี เป็ นการลงทุ นของ MF ในหน่ วยของกองทุ น CIS ต่ างประเทศ กองทุ นดั งกล่ า วต้ อ งมี ก าร
จำกัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่ว คราวเท่านั้น และมีนโยบาย
การลงทุ นดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุ นในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุ นรวมทองคำที่
ลงทุนในทองคำแท่ง)
1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์
single entity limit ของ MF นัน
้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที่เป็น SIP
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1.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์
product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF นั้น
1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั้น
(อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives ที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ซึ่งเป็นการเข้าทำ
ธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging))
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่ MF ลงทุน ต้องเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุนในทรัพย์สินซึง่ เป็นประเภท
และชนิ ด เดี ย วกั บ ที่ MF สามารถลงทุ นได้ และเมื่ อ นำทรัพ ย์ สิ นที่ ไ ม่ ส ามารถลงทุ นได้ ม าคำนวณตาม
สัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของ MF ดังกล่าว
1.5 ในกรณี ที่ ก องทุ น รวมฟี ด เดอร์ ไ ปลงทุ น ในหน่ ว ยของกองทุ น CIS ต่ า งประเทศ กองทุ น CIS
ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนทีม
่ ีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มี
ความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานโดยก่อน
การลงทุน บลจ. จะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจำเป็นและค่าธรรมเนียมที่ เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย
2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กำหนดในข้อ 1
2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วน
ที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.2 จดทะเบียนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
3. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 2.
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในต่างประเทศ (reverse repo)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (securities lending)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่ กองทุ น จะเข้ าเป็ นคู่ สั ญ ญาได้ ต้ องมี underlying อย่างใดอย่า ง
หนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี้ย
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ทองคำ
1.6 น้ำมันดิบ
1.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6
หรือ 1.9
1.8 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.7
1.9 underlying อื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม
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ในกรณี ที่ derivatives อ้ า งอิ งกั บ ราคาของ underlying ข้ า งต้ น ราคาที่ อ้ า งอิ ง ดั งกล่ า วต้ อ งเป็ น ราคา
ปั จ จุ บั น (spot price) หรื อ ราคาสั ญ ญ าซื้ อ ขายล่ ว งห น้ า (futures price) เท่ า นั้ น ทั้ ง นี้ ราคาของ
underlying อื่ นที่ ไม่ ใช่ ดั ช นี หรือ underlying ที่ เป็ นองค์ ป ระกอบของดั ช นี ดั งกล่ า ว ต้ อ งเป็ นที่ ยอมรั บ
อย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงือ
่ นไขการลงทุน บลจ. จะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้
อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ดังนี้
2.2.2.1 กรณี เป็ น OTC derivatives ในต่ า งประเทศ ต้ อ งมี คู่ สั ญ ญาอี ก ฝ่ า ยหนึ่ งเป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ ไ ด้ รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณี ที่ จะต้ อ งมี การชำระหนี้ด้ วยการส่ งมอบสิ นค้ าเมื่ อ derivatives สิ้นสุ ด ลง สิ นค้ า นั้ นต้ อ งเป็ น
ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรั บมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้า
นั้นก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.7 - 1.8 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะ ดังนี้
3.1 เป็ นดั ชนี ที่ มี การกำหนดวิธีก ารคำนวณไว้อ ย่างชั ดเจน โดยมีก ารระบุ แหล่ งข้ อมู ล ของ underlying
หรือปัจจัยต่างๆที่นำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือปัจจัยดังกล่ าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่าง
เป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก ≤ 20% ของน้ำหนักทั้งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนัก ≤ 35% ของน้ำหนักทั้งหมด
ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอืนต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กำหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้ำหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทองคำ
หรือน้ำมันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคำ
หรือน้ำมันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดังนี้
3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญา
นั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น
3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่ อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ.ทั้งนี้
หากปรากฎว่าสถาบันดังกล่ าวเป็นบริษัท ในเครือของบลจ. บลจ.นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มี ก ารแสดงดั ช นี นั้ น ๆอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น ประจำทุ ก วั น ทำการผ่ า นสื่ อ ที่ มี ก ารเสนอข้ อมู ล อย่ า งทั น
เหตุการณ์
3.5 ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่ างหนึ่งอย่างใดหรือ
หลายอย่าง ดังนี้
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3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัช นีสิ นค้าโภคภั ณฑ์ ที่ คำนวณจากราคาปั จจุ บัน (spot price) หรือราคาสั ญ ญาซื้ อขายล่ วงหน้ า
(futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณี ที่ เป็ นดั ช นี เงินเฟ้ อ ดั ช นี ดั งกล่ าวต้ อ งคำนวณโดยใช้ แหล่ งข้ อ มู ล อ้ า งอิ งจากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดง
ให้เห็นได้ว่าวิธีการคำนวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บลจ.ต้ อ งจั ด ให้ มี ท รั พ ย์ สิ น ของกองทุ น ที่ มี คุ ณ ภาพและมี ส ภาพคล่ อ งในจำนวนที่ เพี ยงพอต่ อ ภาระที่
กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives
นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง
ในกรณี ที่ บลจ.ลงทุ น ใน derivatives ที่ underlying ไม่ ใช่สิ่ งเดี ยวกั บทรัพย์สินที่ จะลดความเสี่ยงการ
ลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันที่ 15
และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณี ที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและ
แจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป
6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. ร้องขอได้
7.หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บลจ.จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น
7.2 เข้ าเป็ นคู่ สั ญ ญาได้ เฉพาะ credit derivatives ที่ มี ลั กษณะของธุ รกรรมหรือ เที ยบเคี ยงกั บ ธุรกรรม
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้อง
กับความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อ ยู่ใน
ฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงิน ตามข้อตกลงซื้อประกัน ความเสี่ยงเมื่อเกิด
credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit
event ข้ อ ตกลงจะสิ้ น สุ ด ในวั น ครบกำหนดตามปกติ ) ทั้ ง นี้ ไม่ ว่ า obligation จะมี เพี ย งรายการเดี ย ว
(Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความ
เสี่ยงมีหน้าที่ชำระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First
to Default Swap) ห รื อ เมื่ อ เกิ ด credit event ขึ้ น กั บ obligation ราย การใด รายก ารห นึ่ งใน ก ลุ่ ม
obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อ ตกลงจะครบกำหนดเมื่ อ
เกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะ ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์
อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมี
ภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลง
กัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้ างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความ
เสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูล ค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ ขาย
ประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
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7.3 ต้ อ งใช้ สั ญ ญามาตรฐานตามที่ ก ำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association
(ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้
7.3.1 มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ได้ ต ามกฎหมาย และไม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มี ข้อ กำหนดที่ ท ำให้ สิ ท ธิที่ กำหนดไว้ในตราสารแห่ งหนี้ห รือสั ญ ญาซื้ อขายล่ วงหน้าที่ credit
derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity
การลงทุนในหน่วย private equity เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
บริษัท จัด การจะลงทุ นในหน่ วย private equity ที่ มีคุ ณ สมบั ติ และเป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ ในการลงทุ น
เช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
ในกรณี กองทุ นรวมเข้าผู กพั นตามข้ อตกลงกั บกิ จการเงินร่วมลงทุ น (private equity) บริษัท จัด การจะ
ลงทุ นในหน่ว ย private equity ได้ โดยไม่ มี ข้อ กำหนดหรือ เงื่อนไขที่ ท ำให้ ผู้ ล งทุ นเข้ าผู ก พั นมากกว่ า
ข้อตกลงจำนวนเงินขั้นต่ำที่จะลงทุน
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน
่ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพือ
่ เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและ
ต่างประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธี
อื่ น อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ หลายอย่ า งตามที่ ป ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ประกาศสำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดั ง ต่ อ ไปนี้ เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อ สำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ค วามเห็ น ชอบหรื อ มี ป ระกาศแก้ ไ ขหรือ เพิ่ ม เติ ม ประเภทหรื อ ลั ก ษณะของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผูอ
้ อกทรัพย์สินหรือคูส
่ ัญญา (single entity limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1

ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จำกัดอัตราส่วน

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับ
แรกขึ้นไป

ไม่จำกัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ
investment gradeแต่ ต่ำกว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3

หน่วย CIS ตามที่ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที่
2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1

ไม่จำกัดอัตราส่วน

4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับ
ฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้
4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ
investment grade
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน
ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน

ไม่เกิน 20%
หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่
ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ
national scale ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด

5

ตราสารที่มีลก
ั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
SN หรือ ศุกก
ู ที่ผอ
ู้ อกจัดตั้งขึ้นตาม

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ำหนักของตราสารทีล
่ งทุนใน
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6

กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็นตราสารที่มีลก
ั ษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังนี้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการ
ทั่วไปโดยมีรายละเอียดตาม filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวัน
ชำระหนี้ < 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และ
ไม่ได้มีลก
ั ษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพือ
่ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ
่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพือ
่ การส่งออกและนำเข้า
แห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
5.5 ในกรณีทเี่ ป็นตราสารทีม
่ ีกำหนดวัน
ชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วน
ั ที่ลงทุน
ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

benchmark + 5%

ทรัพย์สินดังนี้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายใน
กระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผูล
้ งทุน
ทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ
้ ขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตรา
สารทุนที่ผอ
ู้ อกตราสารอยู่ระหว่าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุทอ
ี่ าจทำให้มีการเพิก
ถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนทีอ
่ อกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้น
ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษท
ั ดังกล่าวซื้อ
ขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้
ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรือของตลาดซื้อ

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อต
ั ราใดจะสูง
กว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินทีล
่ งทุนใน
benchmark + 5%
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ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
บริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่
อาจทำให้มก
ี ารเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อ
ขายใน SET หรือในตลาดซือ
้ ขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.3 หุ้นทีอ
่ ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซื้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มล
ี ักษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
SN หรือศุกูกที่ผู้ออกจัดตั้งขึน
้ ตามกฎหมาย
ไทย และเสนอขายตราสารนั้นใน
ต่างประเทศ หรือผูอ
้ อกจัดตัง้ ขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ
ธพ.ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตรา
สาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
(กรณี เป็ นการลงทุ นในต่ างประเทศหรื อผู้ มี
ภาระผู กพั นมี ภู มิ ล ำเนาอยู่ ต่ างประเท ศ
สามารถเลื อกใช้ credit rating แบบ national
scale ซึ่ งเป็ นไป ต ามเกณ ฑ์ ที่ สำนั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด)
6.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังนี้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET
หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ อ อกมี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล เป็ นการ
ทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวัน
ชำระหนี้ < 397 วัน นับแต่วน
ั ที่ลงทุน และ
ไม่ได้มีลก
ั ษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้
มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.4.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มี
ลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ
6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารทีม
่ ีกำหนดวัน
ชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้น
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated
market
6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ
investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สญ
ั ญามี credit rating
อยู่ในระดับ investment grade
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(กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่
คู่สญ
ั ญาในฐานะผู้มภ
ี าระผูกพันมีภูมิลำเนา
อยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit
rating แบบ national scale ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกำหนด)
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี้
6.7.1 จดทะเบียนซือ
้ ขายหรืออยู่ในระหว่าง
IPO เพือ
่ การจดทะเบียนซื้อขายในกระดาน
ซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผูล
้ งทุนทัว่ ไปของ
SET หรือของตลาดซือ
้ ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่
อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้
มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการ
ซือ
้ ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มี
ลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือ
สิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified
fund) ตามแนวทางที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อ
ขายหรืออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET
หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private
equity ทีอ
่ ยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่
อาจทำให้มก
ี ารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออก
จากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วน
ที่ 2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่
จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูใ่ นระหว่าง IPO
เพื่อการจดทะเบียนซือ
้ ขายในกระดานซื้อ
ขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ
SET หรือของตลาดซือ
้ ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่
อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มี
การเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อ
ขายใน SET หรือในตลาดซือ
้ ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
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หน่วย infra หรือหน่วย property ของ
กองทุนที่มล
ี ักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified
fund) ตามแนวทางที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1

ไม่จำกัดอัตราส่วน

8

ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 ข้อ 7 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ :ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มข
ี ้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออก
ตราสารหรือคู่สญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1

การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัท
ที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็น
คู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่ง ดังนี้ แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินทีล
่ งทุนใน
benchmark + 10%

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

ประเภททรัพย์สิน

1

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
B/E หรือ P/N ที่นิตบ
ิ ุคคลตามกฎหมาย
ไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ
นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย
หรือคูส
่ ัญญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือ
่ ที่อยูอ
่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MFได้รับโอน
กรรมสิทธิ์มาจากคู่สญ
ั ญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

2

ทรัพย์สินดังนี้
2.1 B/E P/N ที่มเี งื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่

อัตราส่วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญ
ั ชีเว้น
แต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี
ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุน
คงเหลือ < 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มี
อายุโครงการ > 1 ปี

รวมกันไม่เกิน 25%
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

MF ได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมาย
กำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขาย
คืนผู้ออกตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึง่ จดทะเบียนกับ
TBMAและมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่
มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด
และกองทุน buy & hold ทีล
่ งทุนใน B/E
P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการ
ลงทุนของ MF หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพื่อให้ทรัพย์สน
ิ ดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)
3

reverse repo

ไม่เกิน 25%

4

securities lending

ไม่เกิน 25%

5

total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สน
ิ ตามข้อ 8 ใน
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณ
ตามผูอ
้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single
entity limit)
แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนีก
้ ึ่ง
ทุน SN ศุกูก หรือ Basel III ที่มีลก
ั ษณะ
ครบถ้วนดังนี้
5.1 มีลก
ั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของ
ข้อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส
่ ัญญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

derivatives ดังนี้
6

6.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
(hedging)
6.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มิใช่
เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

global exposure limit
6.2.1 กรณี MF ไม่มก
ี ารลงทุนแบบซับซ้อน1
จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV
6.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้อน2
จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)
(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 การลงทุนในสัญญาซือ
้ ขาย
ล่วงหน้าที่มก
ี ลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex
strategic investment) หรือ การลงทุนใน
สัญญาซือ
้ ขายล่วงหน้าที่มค
ี วามซับซ้อน
(exotic derivatives)

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือ
่ การดำเนินงานของกองทุน
ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit
1,2

รายละเอียดของการคำนวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีสว่ นได้ส่วนเสียในกิจการทีล
่ งทุน (concentration
limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1

หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่

ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน
< 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทนั้น

2

ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนีก
้ ึ่งทุน ตราสาร
Basel III และศุกูกของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตรา
สารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทาง
การเงิน (financial liability)1 ของผู้ออกตรา
สารรายนั้น ตามทีเ่ ปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด ทั้งนี้ ในกรณี
ที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินทีอ
่ อกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่
ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่า
หนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่า
หนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็
ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนัน
้ จะต้องเป็น
ข้อมูลที่มก
ี ารเผยแพร่เป็นการทั่วไป และใน
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มห
ี นีส
้ ินทางการเงิน
ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1
ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่
ในกรณีที่ผอ
ู้ อกตราสารได้มก
ี ารยื่นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ
2.2 ในกรณีทก
ี่ องทุนลงทุนในตราสารตามข้อ
นี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit
rating อยูใ่ นระดับต่ำกว่า investment grade
หรือไม่มี credit rating ให้บลจ.ลงทุนเพือ
่
กองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.ราย
เดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นราย
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผอ
ู้ อกตราได้มีการยื่นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond
issuance program) ให้พจ
ิ ารณาเป็นราย
โครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม้ใช้กบ
ั กรณีเป็นตราสาร
ที่ออกโดยบุคคล ดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง
ประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศ
ไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มล
ี ักษณะ
ทำนองเดียวกับบุคคลตาม1.-9.)

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมด
ของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออก
หน่วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อื่นที่
บลจ.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ดำเนินการ

4

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra
ทั้งหมดของกองทุน infra ทีอ
่ อกหน่วยนั้น
เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ทั้งหมดของกองทุน property ทีอ
่ อกหน่วยนั้น
เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล
้ งทุนในวงกว้าง

6

หน่วย private equity

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private
equity ทั้งหมดของกองทุน private equity

หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้
จั ด ทำงบการเงิน ตามมาตรฐานการบั ญ ชี นั้น โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ก ำหนดโดย
คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ
United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
1

2

รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั้ ง นี้ การคำนวณสั ด ส่ ว นตามนโยบายการลงทุ น และอั ต ราส่ ว นการลงทุ น ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วน
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่
เปลี่ ยนแปลงไปจนเป็ นเหตุ ให้ ขาดคุ ณสมบั ติในการเป็ นทรัพย์สิ นที่ กองทุ นสามารถลงทุ นได้อี ก ต่ อไป
บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัด ทำรายงานโดยระบุ รายละเอียดเกี่ยวกั บชื่ อ จำนวน อัตราส่ วนการลงทุ นและวันที่ ทรัพย์สิ นขาด
คุ ณ สมบั ติ และจัด ส่ งรายงานต่ อ ผู้ ดู แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนั บ แต่ วันที่ เกิ ด กรณี ดั งกล่ า ว
ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษท
ั จัดการ
(2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น สำคัญ
แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 5.
(3) เมื่ อ บริ ษั ท จั ด การสามารถจำหน่ า ยทรั พ ย์ สิ น ที่ ข าดคุ ณ สมบั ติ หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ข าดคุ ณ สมบั ติ มี
คุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานข้อมูล
เกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไป
หรือวันที่ ท รัพย์สินมี การเปลี่ ยนแปลงคุ ณสมบัติ แล้ วแต่กรณี และจัดส่ งรายงานต่อผู้ ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้อง
จั ด ทำรายงานข้ อ มู ล ตามวรรคหนึ่ ง พร้ อ มสาเหตุ ที่ ไ ม่ ส ามารถจำหน่ า ยทรั พ ย์ สิ น ดั งกล่ า ว และจั ด ส่ ง
รายงานต่ อสำนั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับ แต่วันครบ
ระยะเวลาดังกล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการ
ลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วัน ทำการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม
บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่การลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วั น
ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ไม่ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม ในทรั พ ย์ สิ น ที่ เ กิ น อั ต ราส่ ว นการลงทุ น จนกว่ า จะสามารถแก้ ไ ขให้ เ ป็ น ไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด
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(3) แก้ ไขให้ เป็ นไปตามอัต ราส่ วนการลงทุ นที่ ก ำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึ งประโยชน์ ของผู้
ลงทุนเป็นสำคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 5
(ก) 30 วันนับ แต่ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญ ชี ในกรณี ที่ ไม่ เป็ น ไปตามอัต ราส่ วนการลงทุ นที่ คำนวณตาม
ประเภททรัพย์สิน (product limit) สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน
หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที่ 3 ในข้อ 1
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ (3) (ก)
(4) เมื่อ บริษัท จัด การสามารถแก้ไ ขจนเป็นไปตามอั ต ราส่ วนการลงทุ นที่ ก ำหนดแล้ ว บริษัท จัด การจะ
จัดทำรายงานข้อ มูล เกี่ยวกั บชื่ อ จำนวน อั ตราส่วนการลงทุ นในทรัพย์สิน ดังกล่ าว รวมถึ งวันที่ ส ามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้
ในกรณี ที่บริษัท จัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุ นที่กำหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข)
บริษั ท จั ด การต้ อ งจั ด ทำรายงานข้ อ มู ล ตามวรรคหนึ่ ง พร้ อ มสาเหตุ ที่ ไ ม่ ส ามารถแก้ ไ ขให้ เ ป็ น ไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการ
นับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วน
ได้ เสียในกิ จการที่ ลงทุน (Concentration Limit) ตามที่ กำหนดในส่วนที่ 4 นอกจากการปฏิบัติตามข้ อ
(1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุน
้ จำนวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจำเป็นและสมควรโดย
ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุม หรือยื่นคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ ในกรณีที่
ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มา
หรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ
ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้กับกองทุนรวมดังต่อไปนี้
(1) กองทุ น รวมที่ มุ่ ง เน้ น ลงทุ น เพี ย งครั้ ง เดี ย วโดยถื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ล งทุ น ไว้ จ นครบกำหนดอายุ ข อง
ทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม (กองทุน buy &
hold)
(2) กองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่ วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุ นของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุ น
ต่ า งประเทศที่ ไ ม่ เป็ น ไปตามอั ต ราส่ ว นการลงทุ น ที่ ค ำนวณตามความมี ส่ ว นได้ เสี ย ในกิ จ การที่ ล งทุ น
(concentration limit) โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
3. กรณี ก องทุ นรวมฟีด เดอร์ บ ริษั ท จั ด การจะดำเนิ นการดั งต่ อ ไปนี้ หากปรากฏว่ ามี ก ารลงทุ นในหน่ ว ย
ลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตาม
ความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน
(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุน
ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วัน
ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุน
เป็นสำคัญ แต่ไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัท จัดการสามารถแก้ ไขอัตราส่วนการลงทุ นได้ จะจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน ดังกล่าว รวมถึงวันที่ อัตราส่วนเป็นไปตามที่กำหนด และจัดส่งรายงาน
ดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2)
ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จั ด การไม่ ส ามารถแก้ ไ ขอั ต ราส่ วนการลงทุ น ได้ บริ ษั ท จั ด การจะไม่ ล งทุ นเพิ่ ม เติ ม ใน
ทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด และบริษัทจัดการ
จะจัดทำรายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่งพร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้ เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำ
การนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2)
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4. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี้ จน
เป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2.
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนั้น
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
5. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อ ให้การ
ลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดในข้อ 1 (2) หรือข้อ 2 (3) (ข) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่า
การดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตาม
ความเหมาะสมได้ โดยต้ อ งคำนึ งถึ งประโยชน์ ของผู้ ล งทุ นเป็ นสำคั ญ และต้ อ งส่ งรายงานเกี่ ยวกั บ การ
ดำเนินการของบริษัท จัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ถื อหน่ วยลงทุ นและ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้
ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้
ส่วนที่ 6 : การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณี ที่ ก องทุ นมี สั ด ส่ วนการลงทุ นไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุ นตามการจั ด แบ่ งประเภทของ
กองทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุ นที่ไ ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ ทำให้มีก าร
ลงทุ นไม่ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุ น และจั ดส่ งรายงานต่ อสำนั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้ ง
จัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจน
จัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ดำเนิ น การแก้ ไ ขให้ สั ด ส่ ว นการลงทุ นของกองทุ น เป็ น ไปตามนโยบายการลงทุ น หรือ ดำเนิ นการ
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2
2. ในกรณี ที่ ก ารลงทุ น ของกองทุ น รวมไม่ เป็ น ไปตามนโยบายการลงทุ น ตามการจั ด แบ่ งประเภทของ
กองทุ น ให้บ ริษัทจัด การดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุ นของกองทุ นรวมให้ เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่
บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลา
ดังกล่าว
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิ
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะ
มีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อ
ได้ รับ มติ จากผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นให้ เปลี่ ยนแปลงประเภทของกองทุ นรวมแล้ ว บริษั ท จั ด การต้ อ งงดเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมี
ผลใช้ บั งคับ และในกรณี ที่ ครบกำหนด 90 วัน นับ แต่ วันที่ สั ดส่ วนการลงทุ นไม่เป็ นไปตามนโยบายการ
ลงทุ น แต่ การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุ นรวมยังไม่มีผลใช้ บังคับ บริษัท จัดการต้องไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :
- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บผูถ
้ ือหน่วยลงทุน
- สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล
4.3. รายละเอียดเพิม
่ เติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
รายละเอียดแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทุน
1. ชนิดสะสมมูลค่า

ชื่อย่อ
SCBAOA

คำอธิบายเพิ่มเติม
เหมาะสำหรับผูล
้ งทุนทีต
่ ้องการผลตอบแทนผ่านการเพิม
่ มูลค่า
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ของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total return)
2. ชนิดรับซื้อคืน
อัตโนมัติ

SCBAOR

เหมาะสำหรับผูล
้ งทุนทีต
่ ้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยกองทุนมุ่งหวังที่จะให้ผู้ลงทุนรับ
รายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

3. ชนิดจ่ายเงินปัน
ผล

SCBAOD

เหมาะสำหรับผูล
้ งทุนทีต
่ ้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล

4. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/
SCBAOP
บุคคล

เหมาะสำหรั บ ผู้ ล งทุ น ประเภทบุ ค คล กลุ่ ม บุ ค คล นิ ติ บุ ค คล
สถาบั นที่บริษัท จัดการกำหนดที่ต้องการสะสมผลประโยชน์จาก
การลงทุ น (Total return) โดยในเบื้ องต้ นบริษัท จัด การกำหนด
ให้บริการเฉพาะผู้ลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและ/หรือ กองทุน
ส่วนบุคคล ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั้น

รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม : ทั้ ง นี้ ในช่ ว งการเสนอขายครั้ ง แรก บริ ษั ท จั ด การจะเปิ ด เสนอขาย และ/หรื อ
ให้บริการหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า (SCBAOA) (หากมีการเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
และ/หรือให้บริการ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดเสนอขายโดยจะระบุในหนังสือชี้
ชวนในการเสนอขายครั้งแรก) ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก หากบริษัทจัดการจะเปิดเสนอขาย และ/
หรือ ให้ บ ริ ก ารหน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด อื่ น เพิ่ ม เติ ม จะแจ้ งให้ ท ราบล่ ว งหน้ า ก่ อ นการเปิ ด เสนอขาย และ/หรื อ
ให้บริการ โดยจะระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ เพิ่ ม เติ ม หรือ เปลี่ ยนแปลงชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น ข้ างต้ นในภายหลั งได้ โดยจะ
คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการ
ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
บริ ษั ท จั ด การจะเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ให้ แ ก่ ผู้ ล งทุ นทั่ ว ไป ในราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ เสนอขายหน่ ว ยละ
10.00 บาท บวกด้ ว ยค่ าธรรมเนี ยมการขายหน่ ว ยลงทุ น (ถ้ า มี ) บวกภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ซึ่ งผู้ ส นใจลงทุ น
สามารถติดต่อซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
บริษัทจัดการ ในระหว่างเวลาทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากบริษัทจัดการ ในกรณีที่มียอดการจำหน่ายหน่วยลงทุน เท่ากั บจำนวนเงินทุนของโครงการก่ อนครบ
กำหนดสิ้ น สุ ด ระยะเวลาการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น บริษั ท จั ด การอาจพิ จารณาปิ ด การเสนอขายและ
ดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม
กรณีผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดานั้น ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่วยลงทุนได้หรือผู้ลงทุนตั้งแต่
2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ก็สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันได้แต่สำหรับกรณีผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลนั้น
ผู้ลงทุนไม่สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ บริษัทจัด การขอสงวนสิท ธิให้บ ริการบัญ ชี ร่วมเฉพาะหน่ วยลงทุ นชนิดสะสมมูล ค่ า ชนิ ดรับซื้ อคื น
อัต โนมัติ และชนิ ด ผู้ ลงทุ นกลุ่ ม/บุ ค คลเท่ านั้ น สำหรับ การเปิ ด ให้ บริก ารบั ญ ชี ร่วมแก่ ห น่ วยลงทุ นชนิ ด
จ่ายเงินปั นผลนั้ น หากบริษัท จัด การจะเปิด ให้ บ ริก ารจะแจ้งให้ ผู้ถื อหน่ วยลงทุ นทราบล่ วงหน้ า โดยจะ
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ประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริ ษัท จัดการ และเว็บ ไซต์ของผู้ส นับ สนุนการขายหรือรับ ซื้อคืนหน่วยลงทุ น
(ถ้ามี) รวมถึงบริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิยกเลิก เปลี่ยนแปลงการให้บริการบัญ ชีร่วมสำหรับแต่ละชนิด
หน่วยลงทุนได้ภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า ซึ่งจะประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบสั่งซื้อหน่วยลงทุนและใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอใช้บริการ
กองทุนได้ที่ สถานที่ ติดต่อทุกแห่งของผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่ งตั้ง
จากบริษัทจัดการทุกวันทำการในระหว่างเวลาทำการ
5.2.2 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ
(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดต่า ง ๆ ในใบคำขอใช้บริการกองทุน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคย
กรอกใบคำขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบสั่ งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์ม
แสดงตนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ครบถ้วนถูกต้อง
และชัดเจนแล้วนำเอกสารดังกล่ าว ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ ลงนามไว้แล้ว รวมทั้ งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อไปยื่นที่
บริษัทจัดการ
(2) มูลค่าการสั่งซื้ อขั้นต่ำตามที่บ ริษัทจัด การกำหนด รวมค่ าธรรมเนียมในการขายหน่ วยลงทุ น (ถ้ ามี )
และภาษีมูลค่าเพิม
่
5.2.2.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบคำขอใช้บริการกองทุน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคย
กรอกใบคำขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์ม
แสดงตนของผู้สั่งซือ
้ หน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ครบถ้วนถูกต้อง
และชัดเจนแล้วนำเอกสารดังกล่าว ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ลงนามไว้แล้ว รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อไปยื่นที่
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
(2) มูลค่าการสั่งซื้ อขั้นต่ำตามที่บ ริษัทจัด การกำหนด รวมค่ าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุ น (ถ้ ามี )
และภาษีมูลค่าเพิ่ม
5.2.2.3 ATM
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิ ธี ก ารที่ บริ ษั ทจั ด การกำห นด ซึ่ ง จะเป็ น ไปต ามประกาศคณ ะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง นี้ บริ ษั ท จั ด การจะแจ้ ง ให้ ผู้ ล งทุ น ทราบล่ ว งหน้ า ก่ อ นการเริ่ ม
ให้บริการโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)
5.2.2.4 Tele-bank
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิ ธี ก ารที่ บริ ษั ทจั ด การกำห นด ซึ่ ง จะเป็ น ไปต ามประกาศคณ ะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง นี้ บริ ษั ท จั ด การจะแจ้ ง ให้ ผู้ ล งทุ น ทราบล่ ว งหน้ า ก่ อ นการเริ่ ม
ให้บริการโดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
5.2.2.5 ไปรษณีย์
บริษั ท จั ด การอาจรับ คำสั่ งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ นทางไปรษณี ย์ ตามหลั ก เกณฑ์ เงื่อ นไขและวิธี ก ารที่ บ ริษั ท
จัดการกำหนด ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริก ารโดยประกาศผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
5.2.2.6 Internet
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บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อผ่านบริการอินเตอร์เน็ต โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนและได้ขอ
ใช้ บ ริก ารสั่ งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ นทางอิ น เทอร์ เน็ ต แล้ ว สามารถสั่ งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ นได้ ที่ เว็ บ ไซด์ ของบริษั ท
จัด การ ภายใต้ รายละเอี ยด หลั ก เกณฑ์ เงื่อ นไข ขั้ น ตอนวิ ธีก ารใช้ บ ริ ก ารซื้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ นผ่ านสื่ อ
อินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5.2.2.7 หักบัญชี
บริษั ท จั ด การจะรับ คำสั่ งซื้ อ หน่ วยลงทุ น โดยการหั ก เงินจากบั ญ ชี เงินฝากธนาคารของผู้ สั่ งซื้ อ หน่ ว ย
ลงทุ น ที่ ไ ด้ ยิ น ยอมให้ หั ก บั ญ ชี ด ำเนิ น การขั้ น ตอน/วิ ธี ก ารตามที่ บ ริ ษั ท จั ด การกำหนด และได้ รับ การ
พิจารณาอนุ มัติให้สามารถหักบัญ ชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวได้ เพื่ อชำระค่าซื้ อหน่วยลงทุ น และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมในการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญ ชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่
เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการหักเงินในบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
5.2.2.8 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
บริษัทจัดการอาจรับคำสัง่ ซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น scb easy , scbam fund click
เป็ นต้น และช่ องทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ อื่ นใดที่ บ ริ ษัท จัด การกำหนดเพิ่ ม เติ ม โดยเป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
5.3 การรับชำระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
5.3.1 บริษัทจัดการ
(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาเสนอขาย
โดยชำระเป็นเงินสด/เงินโอน หักบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือเช็ค ดราฟต์ ที่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับที่ทำการของบริษัทจัดการที่รับคำสั่งซื้อภายในวันที่สั่งซื้อ
เท่านั้น โดยเช็ค หรือดราฟต์จะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายใน
นาม "บั ญ ชี จองซื้ อกองทุ น บลจ.ไทยพาณิ ช ย์ จำกั ด"หรือ บัญ ชีจองซื้อ กองทุ น อื่นที่บ ริษัทจั ดการอาจ
กำหนดเพิ่ ม เติ ม ได้ ใ นอนาคต เพื่ อ (ระบุ ชื่ อ ผู้ สั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ) และระบุ ชื่ อ ที่ อ ยู่ และหมายเลข
โทรศั พท์ ของผู้ สั่ งซื้ อหน่ วยลงทุ นเพื่ อ ความสะดวกในการติ ดต่ อ ไว้ห ลั ง เช็ ค หรือดราฟต์ ทั้ งนี้ บริษั ท
จัดการจะออกหลักฐานการรับเงินและคำสั่งซื้อให้แก่ผู้สงั่ ซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้ างต้น
ตามเงื่ อ นไขที่ บ ริษั ท จั ด การกำหนด โดยบริ ษั ท จั ด การจะแจ้ ง ให้ ผู้ ล งทุ น ทราบผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ห รื อ
ช่องทางอื่น ที่ เหมาะสม ทั้ งนี้ บริษัทจั ดการขอสงวนสิท ธิที่ จะปฏิ เสธการสั่งซื้ อหน่วยลงทุ นหากบริษัท
จัดการมิได้รับเงินค่ าจองซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่ กำหนด เว้นแต่บริ ษัทจัดการจะกำหนดเป็ น
อย่างอื่น
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นได้ในอนาคต
โดยบัญชีดังกล่าวอาจเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์อื่นใด ประเภทบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือ
บั ญ ชี อ อมทรัพ ย์ก็ ไ ด้ ซึ่ งหากมี ด อกเบี้ ยรับ หรือ ผลประโยชน์ ใดๆ เกิ ด ขึ้ นในบั ญ ชี จ องซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น
ข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน
บริษั ท จั ด การอาจกำหนดให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นที่ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ นอื่ นภายใต้ ก ารบริ ห ารของ
บริษัท จัด การสั่ งซื้ อ หน่ วยลงทุ นของกองทุ นนี้ ได้ โดยนำเงินบางส่ วนหรือ ทั้ งหมดที่ ไ ด้ จ ากการขายคื น
หน่วยลงทุน หรือเงินที่ ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท
จัดการเพื่อชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุ นครั้งแรกได้ต ามหลั กเกณฑ์ /เงื่อ นไขที่ บ ริษั ท จั ดการกำหนด เว้น แต่ บริษั ท จัด การจะอนุ ญ าตเป็ น
อย่างอื่น
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธก
ี ารรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันสุดท้ายของ
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในวันดังกล่าวโดยการรับชำระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียร์เช็ค เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นกับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัด การซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
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(2) การสั่ งซื้ อหน่ วยลงทุ นจะสมบู รณ์ ต่ อเมื่อ บริษัท จั ดการได้เรียกเก็บ เงินค่ า สั่งซื้ อ หน่วยลงทุ นได้เต็ ม
จำนวนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและดอกเบี้ยที่
เกิ ด ขึ้ นจากเงินดั งกล่ า ว (ถ้ ามี ) เข้ า บั ญ ชี "กองทุ นเปิ ด ไทยพาณิ ช ย์ Asia Opportunity" ซึ่ งเป็ นบั ญ ชี
เดินสะพัด หรือบัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน หรือบัญชีอื่นที่
บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติมได้ในอนาคต ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันปิดการเสนอขายครั้งแรก
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีนี้ได้ในอนาคต
(3) ในกรณี ที่ เช็คหรือดราฟต์ดังกล่า วถูกปฏิเสธการจ่ายเงิ น บริษัทจัดการจะดำเนินการยกเลิกรายการ
สั่งซื้อนั้นและแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบทันทีโดยทางโทรศัพท์
(4) ในการชำระเงิน ค่ า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น หากมิ ใ ช่ ก รณี ที่ ผู้ สั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ของ
กองทุ นเปิด อื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุ น
จะต้องชำระค่า ซื้อหน่วยลงทุนด้ วยเงิ นเต็มมูลค่าจะหั กกลบลบหนี้กับ บริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่บ ริษัท
จัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกั บภาษีสำหรับค่าธรรมเนี ยมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดย
ทางไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่ระบุที่อยู่ไปรษณียอ
์ ิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำ
ขอใช้บริการกองทุนภายใน 7 วัน ทำการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาต
ดำเนินการเป็นอย่างอื่น
(6) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอ
คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ
(7) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วย
ลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
5.3.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายในระยะเวลาเสนอขายโดยชำระเป็นเงินสด/เงินโอน หัก
บัญชีเงินฝากธนาคารตามที่บริษัทจัดการกำหนด เช็ค ดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ใ นเขตหักบัญชี
เดี ย วกั บ สำนั ก งานของผู้ ส นั บ สนุ นการขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ที่ รับ คำสั่ งซื้ อ ภายในวั นที่ สั่ งซื้ อ
เท่ านั้ นในกรณี ที่ ท ำการสั่ งซื้อ เป็นเช็ค หรือดราฟต์ ผ่ านธนาคารไทยพาณิ ชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ สั่งซื้ อ
จะต้ อ งลงวั น ที่ เ ดี ย วกั บ วั น ที่ สั่ ง ซื้ อ และขี ด คร่ อ มเฉพาะสั่ ง จ่ า ยในนาม “ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จำกั ด
(มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด” และในกรณีที่สั่งซื้ อ
เป็ นเช็ ค หรือ ดราฟต์ ผ่ า นผู้ ส นั บ สนุ นการขายหรือ รับ ซื้ อ คื น หน่ วยลงทุ น รายอื่ น ผู้ สั่ งซื้ อ จะต้ อ งลงวั นที่
เดียวกับวันที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม "บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด”ซึ่ง
เป็นบัญชีกระแสรายวันและ/หรือบัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ และระบุชื่อ
ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของ ผู้สั่งซื้ อ หน่วยลงทุ นเพื่ อความสะดวกในการติดต่อ ไว้ห ลัง เช็ค หรือ
ดราฟต์ ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะออกหลักฐานการรับเงินและคำสั่งซื้อให้แก่
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง หรือแก้ ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นได้ในอนาคต
โดยบัญชีดังกล่าวอาจเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์อื่นใด ประเภทบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือ
บั ญ ชี อ อมทรัพ ย์ก็ ไ ด้ ซึ่ งหากมี ด อกเบี้ ยรับ หรือ ผลประโยชน์ ใดๆ เกิ ด ขึ้ นในบั ญ ชี จองซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น
ข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน
บริษั ท จั ด การอาจกำหนดให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นที่ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ นอื่ นภายใต้ ก ารบริ ห ารของ
บริษัท จัด การสั่ งซื้ อ หน่ วยลงทุ นของกองทุ นนี้ ได้ โดยนำเงิน บางส่ วนหรือ ทั้ งหมดที่ ไ ด้ จากการขายคื น
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หน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้รับจากการเลิ กกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท
จัดการเพื่อชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุ นครั้งแรกได้ต ามหลั กเกณฑ์ /เงื่อ นไขที่ บ ริษัท จั ดการกำหนด เว้นแต่ บริษั ท จัด การจะอนุ ญ าตเป็ น
อย่างอื่น
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธก
ี ารรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันสุดท้ายของ
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในวันดังกล่าวโดยการรับชำระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียร์เช็ค เท่านั้ น ทั้งนี้ขึ้นกับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
(2) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้เรียกเก็บเงิน
ค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เต็มจำนวนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้สั่งซื้อ
หน่ ว ยลงทุ นและดอกเบี้ ยที่ เกิ ด ขึ้ น จากเงิน ดั งกล่ า ว (ถ้ า มี ) เข้ า บั ญ ชี "กองทุ น เปิ ด ไทยพาณิ ช ย์ Asia
Opportunity" ซึ่ ง เป็ น บั ญ ชี เ ดิ น สะพั ด ห รื อ บั ญ ชี อ อมท รั พ ย์ ที่ บริ ษั ท จั ด ก ารได้ เ ปิ ด ไว้ กั บผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์กองทุน หรือบัญชีอื่นที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติมได้ในอนาคต ภายใน 5 วันทำการ
นับตั้งแต่วันปิดการเสนอขายครั้งแรก
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีนี้ได้ในอนาคต
(3) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
จะดำเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้นและแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบทันทีโดยทางโทรศัพท์
(4) ในการชำระเงิน ค่ า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น หากมิ ใ ช่ ก รณี ที่ ผู้ สั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ของ
กองทุ นเปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุ น
จะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้ วยเงินเต็มมูลค่ าจะหั กกลบลบหนี้กับ บริษัทจั ดการไม่ได้ เว้นแต่ บ ริษัท
จัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษั ทจัดการจะจัดส่งเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงิ นและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซือ
้ หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดย
ทางไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่ระบุที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำ
ขอใช้บริการกองทุนภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอ นุญาต
ดำเนินการเป็นอย่างอื่น
(6) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่ งซื้อหน่วยลงทุน และขอ
คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กั บดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ
(7) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุ นได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วย
ลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
5.3.3 ATM
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม โดยมีวิธีการรับชำระและการ
เก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
5.3.4 Tele-bank
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยมีวิธีการรับชำระและการ
เก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
5.3.5 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์โดยมีวิธีการรับชำระและการเก็บรั กษาเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
5.3.6 Internet
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จะหักเงินตามจำนวนเงินทีส
่ ั่งซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของ
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ระบุไว้ในการขอใช้บริการกองทุน หากเงินในบัญ ชีไม่เพียงพอ ธนาคารจะยกเลิก
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คำสั่งซื้ อหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หักเงินจากบัญ ชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วย
ลงทุนอาจทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ
บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น
ตามเงื่ อ นไขที่ บ ริษั ท จั ด การกำหนด โดยบริ ษั ท จั ด การจะแจ้ ง ให้ ผู้ ล งทุ น ทราบผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ห รื อ
ช่องทางอื่นที่ เหมาะสม ทั้ งนี้ บริษัทจั ดการขอสงวนสิท ธิที่ จะปฏิ เสธการสั่งซื้ อหน่วยลงทุ นหากบริษัท
จัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่ กำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็ น
อย่างอื่น
5.3.7 หักบัญชี
บริษั ท จั ด การจะรับ คำสั่ งซื้ อ หน่ วยลงทุ น โดยการหั ก เงินจากบั ญ ชี เงินฝากธนาคารของผู้ สั่ งซื้ อ หน่ ว ย
ลงทุ น ที่ ไ ด้ ยิ น ยอมให้ หั ก บั ญ ชี ด ำเนิ น การขั้ น ตอน/วิ ธี ก ารตามที่ บ ริ ษั ท จั ด การกำหนด และได้ รับ การ
พิจารณาอนุ มัติให้ส ามารถหักบัญ ชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวได้ เพื่ อชำระค่าซื้ อหน่วยลงทุ น และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมในการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญ ชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อ หน่วยลงทุนไม่
เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการหักเงินในบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
5.3.8 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวิธีการรับชำระและการเก็บ
รักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกวิธีการตามข้อ 5.2.2 และ 5.3 ได้ โดยบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่ บริษัท จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่
ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารเสนอขาย ให้ผู้ลงทุน
ทราบล่ วงหน้าก่อ นการเริ่มให้ บ ริการ ซึ่งการดำเนิ นการดังกล่าวบริษัทจั ดการจะคำนึงถึง ประโยชน์ของ
กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
5.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
การเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น วั นแรก บริ ษั ท จั ด การหรือ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รับ ซื้ อ คื น หน่ ว ยล งทุ น จะ
พิ จารณาจัด สรรยอดการจัด จำหน่ ายให้ กับ แต่ ล ะสำนั ก งานสาขาของผู้ ส นั บสนุ นการขายหรือ รับ ซื้ อ คื น
หน่วยลงทุนแยกจากกัน โดยแต่ละสำนักงานสาขาจะจัดสรรให้กับผู้สั่งซื้อโดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซื้อก่อน
ได้ก่อน”
ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนเหลือหลังจากวันเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน” ใน
กรณีที่สั่งซื้อพร้อมกัน และมีจำนวนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น จะพิ จ ารณาจั ด สรรหน่ ว ยลงทุ น ตามสั ด ส่ ว นจำนวนหน่ ว ยลงทุ น ที่
สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซือ
้ หลังจากที่บริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว
ทั้ งนี้ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิน บริษั ท
จั ด การมี สิ ท ธิ ที่ จะปฏิ เสธการสั่ งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ นตามใบสั่ งซื้ อ หน่ วยลงทุ น ในกรณี ที่ เกิ ดเหตุ ก ารณ์ ใ ด
เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน
และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด
ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/
หรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่บริษัทจัดการกำหนด
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(ข) บริ ษั ท จั ด การเห็ น ว่ า การสั่ งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ดั ง กล่ า วอาจมี ลั ก ษณะเป็ น การกระทำความผิ ด ตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/
หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนั บสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ
(ค) บริษัท จัด การเห็นว่า การสั่งซื้อ หน่ วยลงทุ นดังกล่าวอาจมี ผ ลกระทบต่อ การลงทุ นของกองทุ นรวม
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของ
บริษัทจัดการ
5.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและ/หรือในกรณีที่
บริษัทจัดการต้องยุติโครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เนื่องจากจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไ ม่ถึง 35 รายหรือกรณีที่มี
มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการกองทุน และ/หรือใน
กรณีที่กองทุนไม่สามารถนำเงินไปลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ดุ ล ยพิ นิ จ ของบริ ษั ท จั ด การ โดยบริ ษั ท จั ด การจะยุ ติ ก ารจำหน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น และแจ้ ง ให้ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วั นนั บ ตั้ งแต่ วันถัด จากวันสิ้นสุ ด ระยะเวลาการเสนอขายหน่ว ย
ลงทุน ซึ่ งบริษัท จัดการและ/หรือผู้สนั บสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะชำระเงินค่ าซื้ อหน่วย
ลงทุนพร้อมผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืนให้แก่ผู้
สั่งซื้ อหน่ วยลงทุ นเป็ นเช็ค ขี ดคร่อ มเฉพาะสั่ งจ่ายในนามผู้สั่ งซื้ อหน่วยลงทุ น และจัด ส่งทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ทรี่ ะบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนหรือนำเข้าบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
(มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการได้มีการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง ประเภทเดินสะพัด
หรือ ออมทรัพย์ ซึ่ งได้ระบุไว้ในใบคำขอใช้บ ริการกองทุน ภายใน 1 เดือ นนับตั้งแต่ วันถัดจากวันสิ้นสุ ด
ระยะเวลาเสนอขายหน่ ว ยลงทุ นครั้งแรกตามสั ด ส่ วนของเงินค่ า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น หรือ ดำเนิ นการอื่ นใด
ตามที่บริษัทจัดการเห็นควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถ
คื น เงิ นและผลประโยชน์ ภ ายในกำหนดเวลานั้ น ได้ อั น เนื่ อ งจากความผิ ด พลาดของบริษั ท จั ด การเอง
บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ตำ่ กว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลา
นัน
้ ให้ผส
ู้ งั่ ซื้อหน่วยลงทุนด้วย
5.6 ข้อสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน
5.6.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้ งแต่ 2 คนขึ้ น ไปแต่ ไ ม่ เกิ น 4 คน ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ร่ว มกั น และปรากฏว่ า ผู้ ล งทุ น บางคนหรื อ
ทั้งหมดเสียชีวิต
5.6.2 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขาย
หน่วยลงทุ นของกองทุ นให้แก่บุค คลใดก็ได้ โดยบุคคลที่ บริษัทจัดการมีวั ตถุประสงค์ที่จะไม่ เสนอขาย
หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ให้ นั้ น รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จ ำกั ด เพี ย ง พลเมื อ งสหรั ฐ อเมริ ก า ผู้ ที่ มี ถิ่ น ฐานอยู่ ใ น
สหรั ฐอเมริก า บุ ค คลซึ่ งปกติ มี ถิ่ นที่ อ ยู่ใ นสหรัฐอเมริก า รวมถึ งกองทรัพ ย์สิ น ของบุ ค คลดั งกล่ า ว และ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
5.6.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อ ดังกล่าวขัดกับ
หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำ
ให้ เกิ ด ความเสี่ ย งทางกฎหมายหรื อ ต่ อ ชื่ อ เสี ย งของบริ ษั ท จั ด การหรื อ กองทุ น โดยบริ ษั ท จั ด การจะ
คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต
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6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะ
เริ่มเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ภายใน 1 เดือนนับแต่ วันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการดังกล่ าวโดยจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่ว งหน้าอย่างน้อย 7
วัน ทั้ ง นี้ ผู้ ล งทุ นสามารถสั่ งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ นได้ ในวันทำการซื้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ นและช่ ว งเวลาที่ บ ริษั ท
จัดการกำหนด
กรณีผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่วยลงทุนได้ หรือผู้ลงทุนตั้งแต่ 2
คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ก็สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันได้ แต่สำหรับกรณีผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลนั้น
ผู้ลงทุนไม่สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ บริษัทจัด การขอสงวนสิท ธิให้บ ริ การบัญ ชีร่วมเฉพาะหน่ วยลงทุ นชนิ ดสะสมมูล ค่า ชนิ ดรับ ซื้ อคื น
อัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล สำหรับการเปิด ให้บริการบัญชีร่วมแก่ หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
หากบริ ษั ท จั ด การจะเปิ ด ให้ บ ริ ก ารจะแจ้ งให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ทราบล่ ว งหน้ า อย่า งน้ อ ย 7 วั น โดยจะ
ประกาศผ่านทางเว็ บไซต์บริษัท จัดการ และเว็บ ไซต์ของผู้ส นับสนุนการขายหรือรับ ซื้อคืนหน่วยลงทุ น
(ถ้ามี) รวมถึงบริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิยกเลิก เปลี่ยนแปลงการให้บริการบัญ ชีร่วมสำหรับแต่ละชนิด
หน่วยลงทุนได้ภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ซึ่งจะประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
6.2.1 วิธีการขายหน่วยลงทุนโดยติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชีช
้ วนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ ใบสั่งซือ
้ หน่วยลงทุน ได้
ที่บ ริษั ท จัดการ และผู้ สนับ สนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นที่ ได้ รับ การแต่งตั้ง จากบริษัท จัดการ
และสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาที่บริษัท
จัดการกำหนด โดยให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อหน่ว ยลงทุนของวันทำการซื้ อขายนั้น ในราคาขายหน่วย
ลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ข) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าที่บริษัทจัดการกำหนด โดยกรอกรายละเอียด
ต่ า ง ๆ ในใบคำขอใช้ บ ริก ารกองทุ น (เฉพาะผู้ ที่ ยั งไม่ เคยกรอกใบคำขอใช้ บ ริก ารกองทุ น ของบริษั ท
จัดการ) และ/หรือใบสั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือแบบฟอร์มแสดงตนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ
เอกสารอื่ นใดตามที่ บ ริษัท จั ด การกำหนด ให้ ค รบถ้ วนถู ก ต้ อ งและชั ด เจน แล้ วนำเอกสารดั งกล่ าว ซึ่ ง
ผูส
้ งั่ ซื้อหน่วยลงทุนได้ลงนามไว้แล้ว รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด
พร้อ มทั้ งเงินค่า ซื้ อ หน่ วยลงทุ นเต็ ม จำนวนไปยื่นที่ บ ริษัท จัด การหรือ ผู้ ส นั บ สนุ นการขายหรือ รับ ซื้ อ คื น
หน่วยลงทุน
(ค) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด/เงินโอน หักบัญชีเงินฝากธนาคาร
ตามที่ บ ริ ษั ท จั ด การกำหนด เช็ ค ดราฟต์ ที่ ส ามารถเรี ย กเก็ บ เงิ น ได้ ภ ายในวั น สั่ ง ซื้ อ ในเขตหั ก บั ญ ชี
เดี ยวกั บ สำนั ก งานที่ รับ คำสั่ งซื้ อ เท่ า นั้ น ในกรณี ที่ ท ำการสั่ งซื้ อ เป็ นเช็ ค หรือ ดราฟต์ ผ่ า นธนาคารไทย
พาณิ ช ย์ จำกัด (มหาชน) ผู้สั่ งซื้ อจะต้องลงวันที่เดีย วกับวันที่สั่ งซื้ อและขี ดคร่อมเฉพาะสั่ งจ่ายในนาม
“ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์
จำกัด” และในกรณีที่สั่งซื้อเป็นเช็ค หรือดราฟต์ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนรายอื่น ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม"บัญชีซื้อ
กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด" ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวันและ/หรือบัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้
เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ และระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อความ
สะดวกในการติดต่อไว้หลัง เช็ค หรือดราฟต์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ ซื้อ
คืนหน่วยลงทุนจะออกหลักฐานการรับเงินและคำสั่งซื้อให้แก่ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระค่าซื้ อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น
ตามเงื่อ นไขที่ บ ริษั ท จั ด การกำหนด โดยบริ ษั ท จั ด การจะแจ้ ง ให้ ผู้ ล งทุ น ทราบผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ห รื อ
ช่องทางอื่นที่ เหมาะสม ทั้ งนี้ บริษั ทจั ดการขอสงวนสิท ธิที่ จะปฏิ เสธการสั่งซื้ อหน่วยลงทุ นหากบริษัท
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Opportunity
จัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่ กำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็ น
อย่างอื่น
(ง) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ ค หรือดราฟต์ หรือคำสั่งหักบัญชีเงิน
ฝากธนาคารตามที่บริษัทจัดการกำหนด ภายหลังกำหนดเวลารับฝากเพื่อเรียกเก็ บเงินภายในวันเดียวกัน
ของแต่ล ะสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคื นหน่วยลงทุนที่ สั่งซื้ อ หรือในกรณี ที่เช็ ค
หรือดราฟต์ หรือคำสั่งหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซื้อไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัท จัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อหน่ วยลงทุนทำการสั่งซื้ อหน่วยลงทุนในวันทำการที่สามารถเรียก
เก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการที่เรียกเก็บเงิ นได้ เว้นแต่บริษัทจัดการ
จะพิจารณาผ่อนผันได้
(จ) ในการชำระเงิ น ค่ า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น หากมิ ใ ช่ ก รณี ที่ ผู้ สั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ของ
กองทุ นเปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุ น
จะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้
(ฉ) การสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยเช็คหรือดราฟต์จะสมบูรณ์ ต่อเมื่อบริ ษัท จัดการหรือผู้สนับ สนุนการขาย
หรือ รับ ซื้ อ คื นหน่ วยลงทุ น ได้ เรียกเก็ บ เงินค่ า สั่ งซื้ อ หน่ว ยลงทุ นได้ เต็ ม จำนวนแล้ ว ในกรณี ที่ เช็ ค หรื อ
ดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะ
ดำเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้น และแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบ
(ช) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่รับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้รับ
ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุ น และเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว จะมอบหลักฐานการรับเงินและคำสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
(ซ) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอ
คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ
(ฌ) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากบริษัทจัดการจะจัดส่งเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงิน
และใบกำกั บ ภาษี ส ำหรั บ ค่ า ธรรมเนี ย มการขายหน่ ว ยลงทุ น (ถ้ า มี ) ให้ แ ก่ ผู้ สั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ทาง
ไปรษณี ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Mail) (ถ้ า มี ) หรื อ โดยทางไปรษณี ย์ ใ นกรณี ที่ ไ ม่ ร ะบุ ที่ อ ยู่ ไ ปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บ ริการกองทุนภายใน 7 วันทำการนับ
แต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการ
ซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น
(ญ) การเพิ่ มจำนวนหน่วยลงทุ นที่ จำหน่ ายได้ แล้ ว จะทำในวันถัด จากวันที่ ท ำการซื้อ ขายหน่วยลงทุ น
จำนวนนั้น หรือวันที่คำนวนราคาขายหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นได้ แล้วแต่กรณี
6.2.2 ATM
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการโดย
ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท จัดการ และเว็บ ไซต์ของผู้ส นับสนุนการขายหรือรับ ซื้อคืนหน่วยลงทุ น
(ถ้ามี)
6.2.3 Tele-bank
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการโดย
ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษั ท จัดการ และเว็บ ไซต์ของผู้ส นับสนุนการขายหรือรับ ซื้อคืนหน่วยลงทุ น
(ถ้ามี)
6.2.4 ไปรษณีย์
บริษัท จั ดการอาจรับ คำสั่งซื้ อ หน่วยลงทุ นทางไปรษณี ย์ ตามหลัก เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีก ารที่ บ ริษั ท
จัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้ าก่อนการเริ่มให้บริ การโดยประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
6.2.5 Internet
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บริษัทจัดการจะรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
(ก) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ต สามารถขอใช้บริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผูส
้ ั่งซื้อหน่วย
ลงทุนจะสามารถทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยสามารถระบุเลขทะเบี ยนผู้ถือหน่วยลงทุน (Client No.)
ที่จะใช้ซื้อขายหน่วยลงทุนได้มากกว่า 1 หมายเลข ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารกำหนดไว้ในการ
ให้บริการ
(ข) เมื่อได้รับการอนุ มัติให้ใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตจากธนาคารแล้วผู้สั่งซื้อหน่วย
ลงทุนจะสามารถทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนได้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุน
ผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถื อ
ว่าผู้สงั่ ซื้อหน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ดังกล่าว
เนื่ อ งจากบริ ก ารธนาคารทางอิ น เตอร์ เน็ ต เป็ น บริ ก ารของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จำกั ด (มหาชน) ซึ่ ง
ผู้สั่งซื้ อหน่วยลงทุ นที่ ตกลงใช้บ ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ ตกั บธนาคาร จะสามารถใช้ บริการอื่นๆ ที่
ธนาคารให้บริการอยู่แล้ว นอกเหนือจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ดังนั้นผู้สั่งซื้อหน่ วยลงทุนที่
ขอใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต อาจมีภาระที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับ
การใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด
(ค) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตได้ในวันทำการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาทีบ
่ ริษัทจัดการกำหนดโดยให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำ
การซื้อขายนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค ำนวณได้ ณ สิ้นวั นทำการซื้อขายซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดย
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ง) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อ
หน่ วยลงทุ นที่ ได้ ระบุ ไ ว้ในการขอใช้ บ ริการกองทุ น หากเงินในบั ญ ชี ไ ม่ เพี ยงพอ ธนาคารจะยกเลิ ก คำ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หักเงินจากบัญ ชี เงินฝากของผู้สั่งซื้ อหน่วยลงทุน ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุ น
อาจทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ
บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น
ตามเงื่อ นไขที่ บ ริษั ท จั ด การกำหนด โดยบริ ษั ท จั ด การจะแจ้ ง ให้ ผู้ ล งทุ น ทราบผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ห รื อ
ช่องทางอื่นที่ เหมาะสม ทั้ งนี้ บริษัทจั ดการขอสงวนสิท ธิที่ จะปฏิ เสธการสั่งซื้ อหน่วยลงทุ นหากบริษัท
จัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่ กำหนด เว้นแต่บริษัทจัด การจะกำหนดเป็ น
อย่างอื่น
(จ) การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซือ
้ หน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าที่บริษัทจัดการกำหนด
โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการทำรายการ อนึ่ง วงเงินดังกล่าวเป็นวงเงินที่แยกต่างหากจากวงเงินโอน
ผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตปกติของผู้ สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีอยู่ กับธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จำกัด
(มหาชน)
(ฉ) บริษั ท จัด การจะถือ หลั ก ฐานในการทำรายการผ่ านบริก ารธนาคารทางอิ นเตอร์ เน็ ต ที่ ป รากฏอยู่กั บ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
(ช) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตไม่ได้
หากได้ทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาด
ที่เกิดจากระบบงานที่ให้บริการในเรื่องดังกล่าว โดยทางบริษัทจัดการจะดำเนินการสอบสวนข้อผิด พลาด
และแก้ไขเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุ น ตามแนวทางที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้
(ซ) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่ง เอกสารรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี)
ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที่
ไม่ ระบุ ที่อ ยู่ไปรษณี ย์อิ เล็ก ทรอนิ กส์ (E-Mail Address) ตามที่ อยู่ที่ ระบุไว้ในใบคำขอใช้บ ริก ารกองทุ น
ภายใน 7 วันทำการนั บ แต่ วัน คำนวณมู ล ค่ าทรัพ ย์สิ น มู ล ค่ าหน่ วยลงทุ น ราคาขายและราคารั บ ซื้ อ คื น
หน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น
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(ฌ) การเพิ่มหน่วยลงทุนทีข
่ ายได้แล้วจะทำในวันทำการถัดจากวันทีท
่ ำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนัน
้
หรือวันที่คำนวนราคาขายหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นได้ แล้วแต่กรณี โดยผู้สั่งซื้อ
หน่วยลงทุนสามารถสอบถามผลการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ในวันทำการถัดไป
(ญ) สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุ นจะเกิ ดขึ้นหลั งจากบริษัท จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุ นได้บันทึ ก
ข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
6.2.6 หักบัญชี
บริษัทจัดการจะรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่บริษัทจั ดการกำหนด
ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุ นที่มีความประสงค์จะใช้บริการการหั กเงินจากบั ญ ชีเงินฝากสามารถติดต่อบริษั ท
จัด การ และ/หรือผู้ ส นั บ สนุ นการขายหรือ รับ ซื้ อ คื นหน่ ว ยลงทุ นตามที่ บ ริษั ท จั ด การกำหนด โดยกรอก
รายละเอี ย ดต่ า งๆในหนั ง สื อ ยิ น ยอมให้ หั ก บั ญ ชี เ งิ น ฝาก เพื่ อ ชำระค่ า ซื้ อหน่ ว ยลงทุ น และ/หรื อ
ค่าธรรมเนียมในการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญ ชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่
เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการหักเงินในบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
6.2.7 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Planning Order)
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการโดยประกาศผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
6.2.8 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
บริษัทจัดการอาจรับคำสัง่ ซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น scb easy , scbam fund click
เป็ นต้น และช่ องทางอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ อื่ นใดที่ บ ริษัท จัด การกำหนดเพิ่ ม เติ ม โดยเป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงวิธีการหรือเงื่อนไขการขายหน่วยลงทุนตามข้างต้น
ได้ โดยบริษั ท จั ด การหรือ ผู้ ส นั บ สนุ นการขายหรือ รับ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ นที่ ไ ด้ รับ การแต่ งตั้ งจากบริ ษั ท
จัดการภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว ทั้ งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 1 วั น ก่ อ นการเริ่ ม ให้ บ ริ ก าร ซึ่ ง การดำเนิ น การดั ง กล่ า วบริ ษั ท จั ด การจะคำนึ ง ถึ ง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
- การจัดสรรหน่วยลงทุน
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อหลังจากที่บริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว
ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุน
ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโครงการจัดการกองทุนรวมจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะ
จัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ "สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน" ในกรณีที่สั่งซื้ อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่
เพี ย งพอต่ อ การจั ด สรร จะอยู่ใ นดุ ล ยพิ นิจของบริษั ท จั ด การที่ จะจั ด สรรให้ กั บ รายใดรายหนึ่ งได้ ทั้ งนี้
บริ ษั ท จั ด การสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะจั ด สรรหรื อ ไม่ จั ด สรรหน่ ว ยลงทุ น แต่ บ างส่ ว นหรื อ ทั้ ง หมดก็ ไ ด้ โดยไม่
จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือ ชื่ อ เสี ยง ความรับ ผิ ด ชอบทางกฎหมายของบริษั ท จั ด การ บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะจั ด สรร
หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุ นบางส่วนหรือทั้งหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้ อหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า
ในกรณี ที่ บริษัทจัดการได้รับการจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมและได้ จดทะเบียนเพิ่มวงเงินลงทุนกับสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษั ทจัดการอาจสงวนสิทธิใ นการจัดสรรหน่วยลงทุ นส่วนเพิ่ มเติมนั้น เพื่ อ
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เสนอขายให้ แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มี รายชื่ อปรากฏในทะเบียนผู้ถือ หน่ วยลงทุ น ณ วันปิ ดทะเบียนผู้ ถื อ
หน่วยลงทุน เพื่อสิทธิในการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในลำดับก่อนได้
- การกำหนดเวลาและราคาขายหน่วยลงทุน
(1) กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
(ก) การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น.
สำหรับบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 16.00 น. ในวันทำการซื้อขายหน่วย
ลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น
ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว
(ข) การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร หรือบริการธนาคารทางอิ นเตอร์เน็ต ในวันทำ
การซื้อ ขายหน่ วยลงทุ นที่ บริษัท จัด การกำหนด แต่ เป็ นรายการนอกเหนือจากช่ วงเวลาที่ บ ริษัท จั ดการ
กำหนด หรือการทำรายการในวันหยุดทำการ หรือวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้กำหนดให้เป็นวันทำการ
ซื้อขายหน่วยลงทุ น ให้ถื อเป็นรายการสั่งซื้อ หน่วยลงทุ นของวันทำการซื้อขายครั้งถัด ไป ในราคาขาย
หน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไปนั้น
(2) กรณีติดต่อกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่นอกเหนือจาก (1)
(ก) การทำรายการสั่งซื้ อหน่วยลงทุนตั้งแต่ เวลาเปิ ดทำการจนถึงเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้ อขาย
หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วย
ลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวัน ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
ซึง่ เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ข) การทำรายการสั่งซื้ อหน่วยลงทุ น ในวันทำการซื้ อขายหน่วยลงทุ นที่ บริษัท จัดการกำหนด แต่ เป็ น
รายการนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุดทำการ หรือวันทำ
การที่บริษัทจัดการไม่ได้กำหนดให้เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั่งซื้อหน่ วยลงทุน
ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุ นที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้ อ
ขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไปนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย
่ นแปลงวันและเวลาทำรายการตามข้างต้นได้ กรณีเปลี่ยนแปลง
เวลาทำรายการอาจเป็นระยะเวลาที่มากกว่าหรือน้อยกว่าเวลาที่ระบุไว้ในโครงการ แต่ทั้งนี้จะไม่น้อยกว่า
เวลา 12.00 น. ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ว ยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัท
จัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
- ข้อสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้ งแต่ 2 คนขึ้ น ไปแต่ ไ ม่ เกิ น 4 คน ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ร่ว มกั น และปรากฏว่ า ผู้ ล งทุ น บางคนหรื อ
ทั้งหมดเสียชีวิต
(2) เพื่ อประโยชน์ สูงสุ ดของการบริหารจัด การกองทุ น การเสนอขายหน่วยลงทุ นของกองทุ นให้ อยู่ใน
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขาย
หน่วยลงทุ นของกองทุ นให้แก่บุค คลใดก็ได้ โดยบุคคลที่ บริษัทจัดการมีวั ตถุประสงค์ที่จะไม่ เสนอขาย
หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ให้ นั้ น รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จ ำกั ด เพี ย ง พลเมื อ งสหรั ฐ อเมริ ก า ผู้ ที่ มี ถิ่ น ฐานอยู่ ใ น
สหรั ฐอเมริก า บุ ค คลซึ่ งปกติ มี ถิ่ นที่ อ ยู่ใ นสหรัฐอเมริก า รวมถึ งกองทรัพ ย์สิ น ของบุ ค คลดั งกล่ า ว และ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
(3) บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุ นของผู้ล งทุ น หากการสั่งซื้ อดังกล่าวขัดกั บ
หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือทำให้
เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
(4) บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะปิ ด รั บ คำสั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ชั่ ว คราว/ถาวรตามที่ บ ริ ษั ท จั ด การ
เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้สิ ทธิ
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ปิ ด รั บ คำสั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น โดยจะประกาศผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท จั ด การและเว็ บ ไซต์ ข อง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
6.3. การสั่งซื้อหน่วยลงทุน :
ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะเริ่มเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุ กวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยจะเริ่มเปิดรับซื้อคืน
หน่ ว ยลงทุ น ภายใน 1 เดื อ นนั บ แต่ วั น จดทะเบี ย นกองทรั พ ย์ สิ น เป็ น กองทุ น รวม ซึ่ งบริ ษั ท จั ด การจะ
ประกาศผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ของบริษั ท จั ด การ และเว็ บ ไซต์ ของผู้ ส นั บ สนุ นการขายหรือ รับ ซื้ อ คื นหน่ ว ย
ลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ
ดังกล่าวโดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
สั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด
7.3. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
- แบบอัตโนมัติ
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
• ชนิดสะสมมูลค่า : มี
• ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : มี
• ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี
• ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล : มี
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
7.4.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในวันทำการซื้อขายหน่วย
ลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด โดยให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วย
ลงทุนที่บริษัท จัดการกำหนด ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่ว ย
ลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
(3) ผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ นที่ ต้ อ งการขายคื นหน่ ว ยลงทุ นจะต้ อ งกรอกรายละเอี ยดในใบคำสั่ งขายคื นหน่ ว ย
ลงทุนของบริษัทจัดการให้ชัดเจนครบถ้วนถูกต้อง โดยเป็นจำนวนเงินหรือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน
หน่วยลงทุน โดยมีมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนตามที่บริษัทจัดการกำหนด และนำไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เพื่อ
เป็นหลักฐาน
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(4) ในกรณี ที่ จำนวนเงินที่ ผู้ ถือ หน่ วยลงทุ นต้ อ งการได้ รับ จากการขายคื นหน่ วยลงทุ นในค ำสั่ งขายคื น
หน่วยลงทุนนั้นมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ใ นรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั้น
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำ
กว่าที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด
ในรายการดังกล่าว
(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมาย
จากบริษัทจัดการจะส่งเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่คงเหลือ /ใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุน ทางไปรษณี ย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณี ย์ในกรณี ที่ไม่ระบุที่อยู่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน ภายใน 7 วัน
ทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(6) บริษั ท จั ด การจะดำเนิ นการให้ นายทะเบี ยนหน่ วยลงทุ นและหรือ ผู้ ส นั บ สนุ นการขายหรื อ รับ ซื้ อ คื น
หน่วยลงทุนชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวม
วันหยุดทำการในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการโอนเงินเข้า
บั ญ ชี เงิน ฝากของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ เปิ ด ไว้ กั บ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จำกั ด (มหาชน) หรื อ ธนาคาร
พาณิชย์อื่น ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน หรือจัดส่งเป็นเช็คขีด
คร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 10
(7) ในกรณี ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่
สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการ
ตามข้อ 10 ผู้ถือ หน่วยลงทุ นอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุ นได้ในระหว่างเวลาทำการซื้อขาย
หน่วยลงทุนใดที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถอ
ื หน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน
(8) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ
วันที่คำนวนราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นได้ แล้วแต่กรณี
(9) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือ
หน่ ว ยลงทุ น ที่ สั่ ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ตกลงที่ จ ะรั บ ชำระค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น เป็ น หลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ
ทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สิน
อื่นได้ โดยได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ใน ข้อ 9
7.4.2 ATM
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ
โดยประกาศผ่ านเว็ บ ไซต์ ข องบริษั ท จั ด การ และเว็ บ ไซต์ ข องผู้ ส นั บ สนุ นการขายหรือ รั บ ซื้ อ คื นหน่ ว ย
ลงทุน (ถ้ามี)
7.4.3 Tele-bank
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่า นบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ
โดยประกาศผ่ านเว็ บ ไซต์ ข องบริษั ท จั ด การ และเว็ บ ไซต์ ข องผู้ ส นั บ สนุ นการขายหรือ รั บ ซื้ อ คื นหน่ ว ย
ลงทุน (ถ้ามี)
7.4.4 ไปรษณีย์
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บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท
จัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการโดยประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
7.4.5 Internet
บริษัทจัดการจะรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
(1) ผู้ ถือ หน่ วยลงทุ นที่ ป ระสงค์จะใช้ บ ริก ารซื้อ ขายหน่ วยลงทุ นทางอิ นเตอร์เน็ต สามารถขอใช้ บริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะสามารถทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยสามารถระบุเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (Client No.)
ที่จะใช้ซื้อขายหน่วยลงทุนได้มากกว่า 1 หมายเลข ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารกำหนดไว้ในการ
ให้บริการ
(2) เมื่ อได้รับ การอนุ มัติ ให้ ใช้ บริก ารซื้ อขายหน่ว ยลงทุ นผ่า นอิ นเตอร์เน็ต จากธนาคารแล้ว ผู้ ถือ หน่ว ย
ลงทุนจะสามารถทำการสั่งขายหน่วยลงทุนได้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่าน
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ ตของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทจัด การจะถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ดังกล่าว
เนื่องจากบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตเป็นบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บ ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคารจะสามารถใช้ บริการอื่น ๆ ที่ ธนาคาร
ให้บริการอยู่แล้วนอกเหนือจากการสั่งขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ดังนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการ
ทางอินเตอร์เน็ต อาจมีภาระที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายนั้น ในราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการ
ซื้อขาย ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวทำการขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาทำการอื่นๆ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
(5) ผู้ ถือหน่ วยลงทุ นสามารถสั่งขายคืนหน่ วยลงทุนเป็นจำนวนเงินที่ มีมูลค่าขั้นต่ำตามที่บ ริษัทจัด การ
กำหนด โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการทำรายการ
ในกรณี ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำ
กว่า ตามที่บริษัท จัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุ น
ทั้งหมดในรายการดังกล่าว
(6) ในกรณี ที่ จำนวนเงินที่ ผู้ ถื อหน่ว ยลงทุ นต้ องการได้ รับ จากการขายคื นหน่ วยลงทุ น โดยผ่ านบริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จำกัด (มหาชน) นั้น มากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหั ก
ด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึก
โดยนายทะเบี ยนหน่ วยลงทุ น บริษั ท จั ด การจะถื อ ว่ า ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ประสงค์ จะขายคื น หน่ ว ยลงทุ น
ทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
(7) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากบริษัทจัดการจะจัดส่งเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนคงเหลือ /ใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนทางไปรษณี ย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณี ย์ในกรณี ที่ไม่ระบุที่อยู่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนภายใน 7 วัน
ทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อ คืนหน่วยลงทุนของ
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น และชำระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุ นภายใน 5 วันทำการนั บแต่ วันคำนวณมู ลค่ าทรัพย์สิ น มู ลค่ าหน่ วยลงทุ น ราคาขายและ
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ราคารั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ของวั น ทำการรั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น โดยมิ ใ ห้ นั บ รวมวั น หยุ ด ทำการใน
ต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้
ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้ง
ไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 10
บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทำรายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตที่ปรากฏอยู่กับธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
(8) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตไม่ได้
หากได้ทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาด
ที่เกิดจากระบบงานที่ให้บริการในเรื่องดังกล่าว โดยทางบริษัทจัดการจะดำเนินการสอบสวนข้อผิดพลาด
และแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ ถือหน่วยลงทุน ตามแนวทางที่ ธนาคาร
แห่งประเทศไทยกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้
(9) การลดหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสอบถามผลการทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ในวันทำการถัดไป
(10) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือ
หน่ ว ยลงทุ น ที่ สั่ ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ตกลงที่ จ ะรั บ ชำระค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น เป็ น หลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ
ทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่นได้ โดยได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ใน ข้อ 9
7.4.6 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์ เช่น scb easy , scbam fund
click เป็ น ต้ น และช่ อ งทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อื่ น ใดที่ บ ริ ษั ท จั ด การกำหนดเพิ่ ม เติ ม โดยเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
• ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
• ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : มี
• ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
• ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล : ไม่มี
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12
ครั้ ง โดยถื อ ว่ า บริ ษั ท จั ด การได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ให้ สั่ งขายคื น หน่ ว ยลงทุ น และ
มอบหมายให้ บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้ว ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(2) การพิจารณาจำนวนเงินและการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัท จั ดการ ซึ่ งบริษัท จัด การจะดำเนินการรับ ซื้ อคื นหน่วยลงทุ นโดยอั ตโนมั ติ จากผลตอบแทน
จากการลงทุน และ/หรือเงินต้น
(3) บริษั ท จั ด การจะรับ ซื้ อ คื นหน่ วยลงทุ นตาม (1) ข้ า งต้ นโดยนำเงินของผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ นทุ ก รายไป
ลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) หรือกองทุนรวมตราสารหนี้/กองทุน
รวมตลาดเงินที่ บ ริษั ทจั ดการกำหนด หรือกองทุ นรวมอื่นตามความประสงค์ ของผู้ถื อหน่วยลงทุ น โดย
กองทุนที่รองรับจะเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่
มีรายชื่อตามหลักฐานที่ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
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(5) บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็น
เกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนในวันทำรายการรับซื้อคืนอัตโนมัติ
จนทำให้หน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอต่อการทำรายการรับซื้อคืนอัตโนมัติ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะทำรายการรับซื้อคืนอัตโนมัติหน่วยลงทุนคงเหลือทั้งหมด โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว
ทั้ งนี้ บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จะไม่ ด ำเนิ น การรั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น โดยอั ต โนมั ติ ใ นกรณี ที่ เ กิ ด
เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
(ก) กรณี ที่ ผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น ถู ก คำสั่ งยึด หรือ อายั ด หน่ ว ยลงทุ นโดยผู้ ที่ มี อ ำนาจตามกฎหมาย บริษั ท
จัดการจะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่ถูกคำสังยึด
หรืออายัดดังกล่าวเท่านั้น
(ข) กรณี ที่ ห น่ วยลงทุ นของผู้ถื อหน่ วยลงทุ นติ ด ภาระจำนำอยู่ บริษัท จั ดการจะไม่ด ำเนินการรับ ซื้ อ คื น
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่ติดภาระจำนำดังกล่าวเท่านั้น
(ค) กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งนั้นๆ เป็นประโยชน์
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกความเห็นชอบให้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) ข้างต้นได้ เว้นแต่
บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสมและอนุญาตเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
ในกรณี วันที่ กำหนดรับ ซื้อ คืนหน่วยลงทุ นนั้นตรงกับ วันหยุดทำการของบริษัท จัด การ และ/หรือตรงกั บ
วั น หยุ ด ของประเท ศที่ ก องทุ น ลงทุ น (กรณี ที่ มี ก ารลงทุ น ในต่ า งประเทศ)หรื อ เป็ น วั น ที่ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป
อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติ ม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงวิธีการหรือเงื่อนไขการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนและ/
หรือความถี่ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้างต้นได้ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่
บริ ษั ท จั ด การหรื อ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ที่ ไ ด้ รับ การแต่ งตั้ งจากบริ ษั ท จั ด การ
กำหนด โดยถื อ ว่ า ได้ รับ ความเห็ น ชอบจากผู้ ถื อ หน่ ว ยแล้ ว ทั้ ง นี้ บริ ษั ท จั ด การจะแจ้ ง ให้ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้ส นับสนุนการ
ขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น (ถ้ า มี ) ให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ทราบล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 1 วั น ก่ อ นการ
เปลี่ ยนแปลง ซึ่ งการดำเนินการดังกล่าวบริษัท จัด การจะคำนึ งถึงประโยชน์ ของกองทุ นและผู้ ถือหน่ วย
ลงทุนเป็นสำคัญ
7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ถื อหน่ วยลงทุ นสามารถขายคื นหน่ วยลงทุ นได้ ทุ ก วันทำการซื้ อขายหน่ วยลงทุ นในช่ วงเวลาที่ บ ริษั ท
จัดการกำหนด
- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริ ษั ท จั ด การจะดำเนิ น การรั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น โดยอั ต โนมั ติ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด รั บ ซื้ อ คื น
อัตโนมัติไม่เกินปีละ 12 ครั้ง การพิจารณาจำนวนเงินและจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะ
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุ นโดยอัตโนมัติ
จากผลตอบแทนจากการลงทุ น และ/หรือเงินต้น โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุ น
อัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอันโนมัติตรงกับ
วันหยุดของวันทำการของบริษัทจัดการ หรือวันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุน หรือวันหยุดทำ
การของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) ให้เลื่อนวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นั้นไปเป็นวันทำการถัดไป การดำเนินการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับ
ซื้อคืนอัตโนมัติที่มีรายชื่อตามหลักฐานที่ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
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ของบริษั ท จัด การ ทั้ งนี้ บริษั ท จัด การจะนำเงินของผู้ ถือ หน่วยลงทุ นชนิ ดรับ ซื้ อ คืนอัต โนมัติ ทุ ก รายไป
ลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) หรือกองทุนรวมตราสารหนี้/กองทุน
รวมตลาดเงินที่ บ ริษั ทจั ดการกำหนด หรือกองทุ นรวมอื่นตามความประสงค์ ของผู้ถื อหน่วยลงทุ น โดย
กองทุนที่รองรับจะเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด
7.6.1 การกำหนดเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
(1) กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
(ก) การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30
น. สำหรับบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 16.00 น.ในวันทำรายการซื้อขาย
หน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขาย
หน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้ อ
ขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ข) การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (ถ้า
มี) ในวันทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด แต่เป็นรายการนอกเหนือจากช่วงเวลาที่
บริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุดทำการ หรือวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้กำหนดให้
เป็นวันทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วย
ลงทุนครั้งถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป
นั้น
(2) กรณีติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่นอกเหนือจาก (1)
(ก) การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุ น ในระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเปิดทำการ
จนถึงเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการกำหนด ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ
สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ข) การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด แต่เป็น
รายการนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุดทำการ หรือวันทำ
การที่บริษัทจัดการไม่ได้กำหนดให้เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ให้ถือเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีค
่ ำนวณได้ ณ สิ้นวันทำ
การซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไปนั้น
- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริ ษั ท จั ด การจะดำเนิ น การรั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น โดยอั ต โนมั ติ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด รั บ ซื้ อ คื น
อัตโนมัติไม่เกินปีละ 12 ครั้ง บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย
่ นแปลงวันและเวลาทำรายการตามข้างต้นได้ กรณีเปลี่ยนแปลง
เวลาทำรายการอาจเป็นระยะเวลาที่มากกว่าหรือน้อยกว่าเวลาที่ระบุไว้ในโครงการ แต่ทั้งนี้จ ะไม่น้อยกว่า
เวลา 12.00 น. ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ดั งกล่ า วล่ ว งหน้ า อย่า งน้ อ ย 1 วัน ก่ อ นการเปลี่ ยนแปลง โดยจะประกาศผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ของบริษั ท
จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว
บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :
7.9.1. การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน
ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรั บซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำ
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การในต่ างประเทศ ซึ่ งบริษั ท จัด การจะประกาศวัน หยุด ทำการในต่ างประเทศผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ บ ริษั ท
จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื่นตามที่บริษัท
จัดการกำหนด โดยการชำระเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถอ
ื หน่วยลงทุนที่เปิดไว้กบ
ั ธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่น ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอ
ใช้บริการกองทุน หรือจ่ายเป็นเช็ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม
ของผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการกองทุน หรือ
วิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 10
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต
8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อ
หน่ วยลงทุ นของกองทุ นอี กกองทุ นหนึ่ ง (กองทุ นปลายทาง) ตามเงื่อ นไขที่ ระบุ ไว้ ในโครงการจัด การ
กองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ภายหลังหัก
ค่ า ธรรมเนี ย มการสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น (ถ้ า มี ) แล้ ว นำไปชำระเงิ น ค่ า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น
ปลายทาง
บริษัทจัดการกำหนดให้ผู้ล งทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนอื่น (กองทุนต้นทาง) ภายใต้
การบริหารของบริษัทจัดการมายังกองทุนนี้ได้ (กองทุนปลายทาง) โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการ
กำหนด
ทั้งนี้ บริษัท จัดการยังไม่เปิ ดให้ ผู้ถือ หน่ วยลงทุ นทำรายการสั บเปลี่ยนระหว่างชนิ ดหน่วยลงทุ นภายใน
กองทุ นเดียวกันได้ หากบริษัท จัด การเปิ ด ให้ บ ริ การดั งกล่ าว บริษั ท จั ด การจะแจ้งให้ ผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(1) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) หรือเรียกว่า
“การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)” โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืน
หน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนอื่นๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนต้น
ทาง) ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำมาชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุ นนี้ (กองทุ นปลายทาง) สามารถสั่งสับ เปลี่ยนหน่ วยลงทุ นเพี่ อ ซื้ อหน่ว ยลงทุ นของกองทุ นนี้ ได้
ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ซึ่งเป็นไปตามเงื่ อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้ง
แรก” หรือในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ซึ่ง
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” และ/หรือวันและเวลาที่
บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม
(ข) ในการสับ เปลี่ยนหน่ วยลงทุ นเข้ ากองทุ นนี้ ผู้ ถื อหน่ วยลงทุ นจะต้อ งสั่งสับ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นด้ว ย
จำนวนที่เป็นไปตามมูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก อนึ่ง บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเว้น
ข้อกำหนดมูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
อนุญาตเป็นอย่างอื่น
(ค) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้า (SWITCHING IN FEE) (ถ้ ามี) ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุ นที่ ประสงค์จะซื้อ หรือ สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของกองทุนนี้ โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จาก
การเลิ ก กองทุ นอื่นๆภายใต้ การบริห ารจัด การของบริษัท จั ดการ เพื่ อนำมาชำระค่ าซื้ อ หน่วยลงทุ นของ
กองทุนนี้
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(2) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหรือสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) หรือ
เรียกว่า “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)” โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จาก
การขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) ภายหลังหักค่าธรรมเนียม
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุ น (ถ้ามี ) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุ นของกองทุนอื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการเอง (กองทุนปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันและ
เวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน” และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม
(ข) ในการสับ เปลี่ยนหน่ วยลงทุ นออกจากกองทุ นนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุ นจะต้ องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุ น
ด้วยจำนวนที่เป็นไปตามมูลค่าขั้นต่ำ/จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่าง
อื่น
(ค) การสั บ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นออกจากกองทุ นนี้ หากจำนวนที่ ไ ด้ทั้ งหมดที่ ได้ จากการขายคื นหน่ ว ย
ลงทุนของกองทุนนี้ ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไม่เพี ยงพอที่จะนำไปซื้อ
หน่ วยลงทุ นของกองทุ นอื่ นๆ (กองทุ นปลายทาง) ตามมูล ค่ าขั้นต่ำการสั่ งซื้ อหน่วยลงทุ นของกองทุ น
ปลายทางนั้นๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางดังกล่าว
(ง) ในกรณี ที่ จำนวนหน่ วยลงทุ นที่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นต้ อ งการสั บ เปลี่ ยนมากกว่า จำนวนหน่ วยลงทุ น ที่
ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์
จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(จ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้ นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออก (SWITCHING OUT FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนนี้ เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น ๆ ภายใต้การบริหารจัดการ
ของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง)
หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับ
คำสั่งซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการ
กำหนด หรือการทำรายการในวันหยุด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าว
8.2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น สามารถทำการสั บ เปลี่ ยนหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมภายใต้ ก ารบริห ารของบริษั ท
จัดการ โดยติดต่อที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
บริษัทจัดการ (ถ้ามี) ซึ่งสามารถรับคำสั่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุ น หรือเป็นผู้ท ำหน้าที่ ในการเสนอขาย
และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว หรือทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทาง
อิ นเตอร์ เน็ ต ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จำกั ด (มหาชน) หรือ วิ ธี อื่ นๆ ที่ บ ริษั ท จั ด การอาจเพิ่ มเติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่เป็นการให้บริการโดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
(1) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น สามารถยื่ น ความประสงค์ ใ นการสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ได้ ที่ บ ริ ษั ท จั ด การหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทุกวันและเวลาทำการที่กำหนดให้เป็นวันทำการซื้อ
ขายหน่วยลงทุน ในราคาหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(ข) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ได้ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล การขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ต้ น ทาง และการสั่ งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น
ปลายทางของ ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
(ค) ผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ นที่ ต้ อ งการสั บ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นจะต้ อ งกรอกรายละเอียดในใบคำขอสั บ เปลี่ ยน
หน่ วยลงทุ นของบริ ษัท จั ด การให้ ชั ด เจนครบถ้ วนถู ก ต้ อ ง โดยระบุ ชื่ อ กองทุ นต้ นทาง จำนวนเงิน หรื อ
จำนวนหน่วยลงทุนที่จะออกจากกองทุนต้นทางและชื่ อกองทุนปลายทางที่ต้องการจะสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน และนำไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งบริษัท
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จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
(ง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลาย ๆ รายการในวันทำการเดียวกัน บริษัทจัดการจะจัดเรียงลำดับทีละ
รายการ (1ต่อ 1) ตามลำดับก่อนหลังของการทำรายการ
(จ) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบ
คำขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หัก
ด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบี ยนหน่วยลงทุ น บริษัท จัดการจะถือว่าผู้ถื อหน่ วยลงทุ นประสงค์จะสับ เปลี่ ยนห น่วยลงทุ นทั้ งหมด
เท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
(ฉ) ในกรณี ที่ผู้ถือหน่วยลงทุ นมีคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุ นให้บริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนของกองทุ นต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทึ ก โดยนายทะเบี ยนหน่ วยลงทุ นมีมู ล ค่า ต่ำ กว่า ที่ บริษั ท จัด การกำหนด บริษัท จัด การจะดำเนิ นการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในรายการดังกล่าว
(ช) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไม่
สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการ
ตามข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการที่บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ผู้ถือหน่ว ยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการก่อน
(ซ) ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (ถ้า
มี) การลดจำนวนหน่ วยลงทุ น ของกองทุ นต้นทาง (ถ้ามี ) ที่สั บ เปลี่ยนหน่วยลงทุ นและการเพิ่ ม จำนวน
หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ปลายทาง (ถ้ า มี ) จะทำภายใน 4 วั น ทำการถั ด จากวั นที่ ท ำการซื้ อ ขายหรื อ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นหรือวันทีค
่ ำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนนั้นได้ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) การลดจำนวนหน่วยลงทุนของชนิด หน่วย
ลงทุนต้นทางที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนปลายทางจะ
ทำภายในวันทำการถัดจากวันที่ทำการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น
(ฌ) ผู้ ถือหน่ วยลงทุ นจะไม่ สามารถเพิ กถอนคำสั่งสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุ น หากบริษัท จัด การได้ท ำการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์แล้ว เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ
(2) Tele – bank
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยมีวิธีการรับชำระ
และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(3) Internet
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต
สามารถขอใช้บริการดังกล่าวได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ใน ข้อ 6.2.5 "วิธีการขายหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)" และข้อ 7.4.5 "วิธีการรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)"
(ข) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ได้ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล การขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ต้ น ทางและการสั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น
ปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
(ค) ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการทำรายการ อนึ่ง
วงเงินดังกล่าวเป็นวงเงินที่แยกต่างหากจากวงเงินโอนผ่านบริการธนาคารทางอิ นเตอร์เน็ตปกติของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่มีอยู่กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
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ในกรณี ที่ ผู้ ถื อหน่ วยลงทุ นมี คำสั่งสับ เปลี่ยนหน่ วยลงทุ นให้ แก่ บ ริษัท จั ด การ และการสั บ เปลี่ ยนหน่ว ย
ลงทุนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนของกองทุ นต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทึ ก โดยนายทะเบี ยนหน่ วยลงทุ นมีมู ล ค่า ต่ำ กว่า ที่ บริษั ท จัด การกำหนด บริษัท จัด การจะดำเนิ นการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในรายการดังกล่าว
(ง) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดย
ผ่า นบริก ารธนาคารทางอิ นเตอร์เน็ ต ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จำกั ด (มหาชน) มากกว่ าจำนวนหน่ ว ย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั้น
(จ) บริษั ท จัด การจะถื อ หลั กฐานในการทำรายการผ่ านบริก ารธนาคารทางอิ นเตอร์เน็ ต ที่ ป รากฏอยู่กั บ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้
(ฉ) ผู้ สั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น จะเพิ ก ถอนรายการสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นบริ ก ารธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ตไม่ได้ หากได้ทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่า
เป็ น ความผิ ด พลาดที่ เกิ ด จากระบบงานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว โดยบริ ษั ท จั ด การจะดำเนิ น การ
สอบสวนข้อผิดพลาดและแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตาม
แนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้
(ช) ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ การ
ลดจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทางจะทำภายใน 4 วันทำการถัดจากวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นหรือวันที่
คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นได้ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) การลดจำนวนหน่วยลงทุนของชนิด หน่วย
ลงทุนต้นทางที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนปลายทางจะ
ทำภายในวันทำการถัดจากวันที่ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น
ทั้งนี้ ผู้ สั บเปลี่ ยนหน่วยลงทุ นจะสามารถสอบถามผลการทำรายการสับ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นผ่ านบริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ในวันทำการถัดไป
(ซ) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไม่
สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการ
ตามข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการที่บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการก่อน
(4) ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
บริษัทจัดการจะรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น scb easy , scbam fund
click เป็นต้น และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด
กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หลักเกณฑ์
ข้างต้นด้วย เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงวิธีการหรือเงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่
ข้างต้น โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท
จัดการภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว ทั้ งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคื นหน่วยลงทุ น (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุ นทราบล่วงหน้าอย่างน้อ ย 1 วันก่ อนการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งการดำเนินการดังกล่าวบริษัท จั ดการจะ
คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
8.3 การดำเนินการเมื่อมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
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นายทะเบียนหน่ วยลงทุ นหรือผู้สนั บสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่ งได้รับมอบหมาย
จากบริษัทจัดการจะจัดส่งเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่คงเหลือของกองทุนต้นทาง และ กองทุน
ปลายทางของบริ ษั ท จั ด การ ใบยื น ยัน การสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น (ถ้ า มี ) พร้ อ มใบกำกั บ ภาษี ส ำหรั บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
(ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่ระบุที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่
ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน ภายใน 7 วันทำการนับ แต่วันคำนวณมูล ค่าทรัพย์สิน มู ลค่ าหน่วย
ลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไข
ที่ระบุในข้อ 10 เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น
กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้ หลักเกณฑ์
ข้างต้นด้วย เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
8.4 การกำหนดเวลาและราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) การกำหนดเวลาในการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่
บริษัทจัดการกำหนดได้ตามวันและเวลาการที่สอดคล้องกับการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้
ในข้อ 6 และข้อ 7 ตามลำดับ
(ก) กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร
หรือ บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามช่วงเวลาที่ บริษัท จัดการกำหนดในวันทำการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนให้ถือว่าเป็นรายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่าน
เคาเตอร์ธนาคาร หากทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดใน
วันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือทำรายการในวันหยุด ให้ถือว่าเป็นรายการของวันทำการสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุ นถั ด ไป ทั้ งนี้ ผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ นจะไม่ ส ามารถทำรายการสั บ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นผ่ านบริก าร
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด
(ข) กรณีติดต่อกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่นอกเหนือจาก (ก)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ในวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุ นให้ถือ
เป็ น รายการของวั น ทำการสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น นั้ น และหากทำรายการสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น
นอกเหนื อ จากช่ ว งเวลาที่ บ ริษั ท จั ด การกำหนดในวันทำการสั บ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น หรือ ทำรายการใน
วันหยุด ให้ถือว่าเป็นรายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป
(2) ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ก) กรณีกองทุนต้นทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้น
วั น ทำการซื้ อ ขายที่ บ ริ ษั ท จั ด การได้ รับ คำสั่ ง สั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น และบริ ษั ท จั ด การได้ ท ำรายการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียก
เก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(ข) กรณีกองทุนปลายทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวัน
ทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ วันทำการซื้อขายดังกล่าวจะเป็นวันทำการก่อนวันที่กองทุน
ได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วบวกด้วยค่าธรรมเนียมที่
เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(ก) กรณีหน่วยลงทุนต้นทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่
คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการที่มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้ว
(ข) กรณี ห น่วยลงทุ นปลายทาง การคำนวณราคาสับ เปลี่ยนหน่ วยลงทุ นจะใช้ ราคาขายหน่วยลงทุ นที่
คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการที่มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้ว
8.5 การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาและราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.4 และ/หรือเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
กำหนดการ วิธีการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยไม่ขัดกับรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้ ในการดำเนิน
ดังกล่าวบริษัทจัดการคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุ นและผู้ลงทุนทั่วไปทราบ
ถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะพิจารณาปฏิเสธการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
กรณีซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการเพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
8.6 ข้อสงวนสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
8.6.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้ ง แต่ 2 คนขึ้ น ไปแต่ ไ ม่ เกิ น 4 คนถื อ หน่ ว ยลงทุ น ร่ ว มกั น และปรากฏว่ า ผู้ ล งทุ น บางคนหรื อ
ทั้งหมดเสียชีวิต
8.6.2. เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุ นให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่สับเปลี่ยน
หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ให้ นั้ น รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จ ำกั ด เพี ย ง พลเมื อ งสหรั ฐ อเมริ ก า ผู้ ที่ มี ถิ่ น ฐานอยู่ ใ น
สหรั ฐอเมริก า บุ ค คลซึ่ งปกติ มี ถิ่ นที่ อ ยู่ใ นสหรัฐอเมริก า รวมถึ งกองทรัพ ย์สิ น ของบุ ค คลดั งกล่ า ว และ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
8.6.3 บริษั ท จั ด การขอสงวนสิท ธิป ฏิ เสธคำสั่ งสั บ เปลี่ ยนหน่ ว ยลงทุ นของผู้ล งทุ น หากการสับ เปลี่ ยน
ดังกล่ าวขัดกั บหลัก เกณฑ์ ของสำนัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผ ลกระทบต่ อการบริห ารจัดการ
กองทุน หรือ ทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัท
จัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
8.6.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนเข้าชั่วคราว/ถาวร ตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันทำการก่อนการใช้
สิทธิปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์
ของผู้ ส นั บ สนุ นการขายหรือ รับ ซื้ อ คื นหน่ว ยลงทุ น (ถ้ ามี ) และแจ้ งให้ ส ำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบ
9. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :
บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน
เงินได้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติ
พิ เศษให้ ช ำระค่ าขายคื นหน่ วยลงทุ นเป็ นหลั กทรัพ ย์ห รือ ทรั พย์สิ นอื่ นแทนเงินได้ รวมถึ งกรณี อื่ นใดที่
เป็ นไปตามประกาศสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด โดยบริษั ท จั ด การจะกำหนดขั้ นตอนการ
ดำเนินการต่อ ไป ซึ่งขั้ นตอนที่ก ำหนดต้ องสามารถปฏิบั ติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุ นของ
กองทุนทุกราย
10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) บริษัท จัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณี ที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้
โดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรั พย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
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(2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ ในช่วงระยะเวลาที่ บ ริษัท จัดการยังไม่ได้ ชำระเงินค่าขายคื น
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับ ซื้ อคื นหน่ วยลงทุ นที่ ไ ม่ถู กต้ องนั้ นต่างจากราคารับซื้ อ คืนหน่วยลงทุ นที่ ถู กต้ องตั้ งแต่ ห นึ่ ง
สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไ ม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่
หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุ นแก่ผู้ถือ หน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัท
จัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(ก) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ข) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือ
่ นกำหนดการชำระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วย
วิธีการใดๆ โดยพลัน
(ค) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของ
การเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูล
ของผู้ ดู แลผลประโยชน์ ตามข้ อ (2) ต่ อสำนั ก งานโดยพลั น ทั้ งนี้ บริษัท จั ด การจะมอบหมายให้ ผู้ ดู แล
ผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้
(ง) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่ ว งเวลาดั งกล่ า ว บริ ษั ท จั ด การจะรับ ซื้ อ คื นหน่ วยลงทุ น นั้ น โดยชำระค่ า ขายคื นแก่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น
ตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง
11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :
11.1 บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่
ได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซึ่งไม่
เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุ นเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้ งนี้ การไม่ ขาย หรือ ไม่ รับ ซื้ อ คื นหน่ วยลงทุ นตามคำสั่ งที่ ได้ รับ มาแล้ ว หรือการหยุด รับ คำสั่ งซื้ อหรือ
คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) สามารถกระทำไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผัน
จากสำนักงาน
(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ
(ก) ตลาดซื้อ ขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ ตามปกติ ทั้ งนี้ เฉพาะในกรณี ที่
กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอน
เงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ

64

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Opportunity
(ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วย
ลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังต่อไปนี้
1. การกระทำที่ เป็นความผิ ด มูล ฐานหรือ ความผิ ด ฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกั บ การป้ องกั นและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทำที่ เป็ นการปฏิ บั ติ ต ามคำสั่ งเกี่ ยวกั บ การยึด หรือ อายัด ทรัพ ย์สิ นโดยบุ ค คลผู้ มี อ ำนาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระสำคัญ
(5) อยู่ใ นระหว่า งดำเนิ น การเปลี่ ยนให้ บ ริษั ท จั ด การกองทุ น รวมรายอื่ น เข้ า บริ ห ารจั ด การกองทุ น รวม
ภายใต้ การจัด การของตนอันเนื่ องมาจากการที่ บริษั ท จัด การกองทุ นรวมรายเดิ มไม่ สามารถดำรงความ
เพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการ
ดำรงเงิน กองทุ น ของผู้ ป ระกอบธุ รกิ จ การจั ด การกองทุ น รวม การจั ด การกองทุ น ส่ ว นบุ ค คล การเป็ น
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนและ
การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
(6) อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ที่ระบุไว้ในข้อผูกพันข้อ 22.1.1 (2)
11.2 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ
หยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึง
การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1(1) (2) (3) หรือ (5) ให้
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(2) บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรั บคำสั่งซื้อหรือคำสั่ง
ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น พร้ อ มทั้ งแสดงเหตุ ผ ล และรายงานแผนการดำเนิ น การของกองทุ น เปิ ด นั้ น ให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(3) ในกรณี ที่ บริษัท จั ดการไม่ขายหรือไม่รับ ซื้อ คื นหน่ วยลงทุ นหรือหยุดรับ คำสั่ งซื้ อหรือ คำสั่ งขายคื น
หน่วยลงทุนตามข้อ 11.1(1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทำการ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
ก่อนการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) บริษั ท จั ด การจะรายงานการเปิ ด รับ คำสั่ งซื้ อ หรื อ คำสั่ งขายคื นหน่ ว ยลงทุ น และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึง
การเปิดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ ผูถ
้ ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้
ทราบถึงการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆโดยพลัน
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพ ย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
11.3 บริษัท จัด การจะหยุด การขายหน่ว ยลงทุ น หรือ หยุด รั บ คำสั่ งซื้ อ หน่ วยลงทุ น ในช่ วงระยะเวลาที่
บริ ษั ท จั ด การพบว่ า ราคาขายหน่ ว ยลงทุ น ไม่ ถู ก ต้ อ งและผู้ ดู แลผลประโยชน์ ยัง ไม่ ไ ด้ รับ รองข้ อ มู ล ใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนทีถ
่ ูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสัง่ ซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้ว
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ให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้
ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
เพื่ อ คุ้ ม ครองประโยชน์ ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น หรื อ ในกรณี ที่ มี ค วามจำเป็ น เพื่ อ รั ก ษาเสถี ย รภาพทาง
เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุด
รับคำสั่งซื้อหรือ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทั้ งนี้ ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้
13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
13.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย(ซึ่งไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้ งแต่ 2 คนขึ้ นไปแต่ ไ ม่ เกิ น 4 คน ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ร่ว มกั น และปรากฏว่า ผู้ ล งทุ น บางคนหรื อ
ทั้งหมดเสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น)
(ค) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้
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 ยนหน่ วยลงทุ นจะบั นทึ ก ข้ อ มู ล การโอนหน่ วยลงทุ น และออกใบยืนยัน การโอนหน่ วยลงทุ น
พร้อมเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุ น
ให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
13.2 เพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของการบริห ารจั ด การกองทุ น การรับ ลงทะเบี ย นการโอนหน่ ว ยลงทุ น ของ
กองทุ น ให้ อ ยู่ในดุ ล ยพิ นิจของบริ ษั ท จัด การแต่ เพี ยงผู้ เดี ยว โดยบริษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะรับ /
ปฏิ เสธลงทะเบี ย นการโอนหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ให้ แก่ บุ ค คลใดก็ ไ ด้ โดยบุ ค คลที่ บ ริ ษั ท จั ด การมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ 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
พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึง
กองทรั พ ย์ สิ น ของบุ ค คลดั ง กล่ า ว และบริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นซึ่ ง จั ด ให้ มี ขึ้ น และดำเนิ น กิ จ กรรมใน
สหรัฐอเมริกา

13.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการลงทะเบียน
โอนหน่วยลงทุนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
14. การจ่ายเงินปันผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. SCBAOA

ไม่จา่ ย

2. SCBAOR

ไม่จ่าย

3. SCBAOD

จ่าย

4. SCBAOP

ไม่จ่าย
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14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :
บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตาม
ช่วงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปัน
ผลแล้วแต่กรณี และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น โดยจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทั้ งนี้ บริษัท จั ด การจะถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ และวิธี การที่ ส ำนั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด และตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปัน
ผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคม นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ ง
ประเทศไทย และตามหลั ก เกณฑ์ ห รือ วิ ธีก ารที่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่ ว งหน้ า อย่า งน้ อ ย 7 วั น โดยจะประกาศผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริษั ท จั ด การ และเว็ บ ไซต์ ข อง
ผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
14.3. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติ ดังนี้
1. ประกาศขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) หรือวิธีการอื่นใดที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถทราบได้
2. แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนรวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีที่ต่างกันสำหรับหน่วยลงทุน
ที่ ข ายในช่ ว งระยะเวลาที่ ต่ า งกั น ได้ โดยได้ รับ ความเห็ น ชอบจากสำนั ก งาน ก.ล.ต. ก่ อ นดำเนิ น การ
จ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
ในกรณี ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ไม่ ใ ช้ สิ ท ธิ ข อรั บ เงิ น ปั น ผลจำนวนใดภายในอายุ ค วามใช้ สิ ท ธิ เ รี ยกร้อ งต าม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด
นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้น
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ทั้งหมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. SCBAOA

ประมาณการค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ
3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

2. SCBAOR

ประมาณการค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ
3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

3. SCBAOD

ประมาณการค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ
3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

4. SCBAOP

ประมาณการค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ
2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :

67

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Opportunity
หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บ จากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. SCBAOA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวม

2. SCBAOR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวม

3. SCBAOD

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวม

4. SCBAOP

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :
หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่ เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุน
ปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุ น
ปลายทาง เช่น กองทุ นต้ นทาง มีมู ลค่าทรัพย์สินสุ ท ธิ 1,000 ล้ านบาท ไปลงทุ นในกองทุนปลายทาง
100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 900 ล้านบาท
ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด และเรียกเก็บจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุน
ปลายทางกำหนด เป็นต้น
ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจาก
การที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนั้น (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. SCBAOA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

2. SCBAOR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

3. SCBAOD

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

4. SCBAOP

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :
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หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ
ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. SCBAOA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ
0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

2. SCBAOR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ
0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

3. SCBAOD

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ
0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

4. SCBAOP

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ
0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :
หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุ นรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :
ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย :
ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สิน
รวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และ
ค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทีม
่ ีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ทั้งนี้ เมือ
่ คำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ รียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 15.2.1
- 15.2.5 จะต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมรวมของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามจำนวน
ที่ จ่ า ยจริง ทั้ ง นี้ ไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 0.27 ของจำนวนเงิ น ทุ น ของโครงการและในทางบั ญ ชี จะตั ด จ่ า ยเป็ 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 ค่ า อบรมเผยแพร่ค วามรู้ และ
สัมมนาแนะนำกองทุนรวม
(2) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการสอบบัญชี ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายตรวจสอบทรัพย์สิน
ในประเทศ และต่างประเทศ
(3) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่ง หนังสือชี้ชวนรายละเอียดโครงการกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสำคัญ ส่วนข้อมูลกองทุนรวม รวมถึงเอกสารประกอบการขายอื่น ๆ
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(4) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าหลักทรัพย์ของแต่
ละสกุลเงิน (ถ้ามี)
(5) ค่าจัดทำและ/หรือจัดส่งรายงาน ข่าวสาร ข้อมูลใดๆแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับ
กองทุนรวมโดยตรง หนังสือบอกกล่าวประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงค่าประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
ตลอดจนข่ า วสาร ข้ อ มู ล ที่ บ ริษัท จั ด การมี ห น้ า ที่ จั ด ทำ และ/หรือ จัด ส่ งตามที่ ส ำนั ก งานคณะก รรมการ
ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกำหนด
(6) ค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบจองซื้อหน่วยลงทุน ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบสั่งขายหน่วยลงทุน ใบยืนยันการ
ซื้อและขายหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่นๆ เกี่ยวกับกองทุนรวม
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค และนำเงินเข้าบัญชีสำหรับ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(8) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ SCB CASH MANAGEMENT ค่าสมุดเช็ค
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชี เป็นต้น
(9) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจั ดตั้งและ/หรือจัดการกองทุนที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
และ/หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่น
ใดของรั ฐ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ค่ า ธรรมเนี ย มคำขอจั ด ตั้ งและจั ด การกองทุ น รวม ค่ า ธรรมเนี ย มในการจด
ทะเบี ยนกองทรัพ ย์สิ น ของโครงการจั ด การเป็ น กองทุ น รวม ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เกี่ ย วเนื่ อ งจากการลงทุ น ค่ า
ไปรษณียากร ค่าแปลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุน ค่าอากรแสตมป์ต่างๆ ค่าดำเนินงานอื่นๆ เป็นต้น
(10) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการติ ด ตามทวงถามหรื อ การดำเนิ น คดี เ พื่ อ การรั บ ชำระหนี้ ใ ดๆของกองทุ น รวมทั้ ง
ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ เช่น ค่าที่
ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าสืบทรัพย์และ/หรือบังคับคดี ค่าใช้จ่าย
ในด้านนิติกรรม ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ เป็นต้น
(11) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของกองทุนรวม ได้แก่ ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี)
ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษั ท จัด การ เพื่ อ ประโยชน์ ของผู้ ถือ หน่ วยลงทุ น หรือ เมื่ อ ได้ รับ คำสั่ งจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(12) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอ
มติผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
(13) ค่าใช้จ่ายต่ างๆที่ เกิด ขึ้นจากการปฏิบั ติตามที่ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือ กฎหมายกำหนด
(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 15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 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 ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชำระบัญชีกองทุนรวม เป็นต้น
(19) ค่ าใช้ จ่า ยด้ านโฆษณาประชาสั ม พั นธ์ เช่ น ค่ าใช้ จ่า ยในการจั ด ทำโฆษณาประชาสั ม พั นธ์ ค่ า สื่ อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการสัมมนาแนะนำ
กองทุน ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากการจัดตั้งกองทุนที่เรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทาง
บัญชีบริษัทจัดการจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันภายในระยะเวลา 1 ปี นับจาก
วันที่บันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ตัดจ่ายจะต้องไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 0.27 ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณ
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จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยค่าใช้จ่ายส่วนที่
เกินอัตราที่กำหนดถือเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานของบริษัทจัดการ
(20) ค่ า นายหน้ า ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ที่ ซื้ อ หรื อ ขายเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการจั ด การกองทุ น รวมซึ่ งได้ รวม
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม หรื อ ภาษี อื่ น ๆตามที่ ก องทุ น จะถู ก เรี ย กเก็ บ เมื่ อ สั่ ง ซื้ อ หรื อ สั่ ง ขายหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ค่าธรรมเนียมการทำรายการในต่างประเทศ
(21) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆตามที่จ่ายจริงรวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทุน
สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น
(22) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ที่ทาง
ผู้ให้บริการและ/หรือผู้พัฒนาดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ดังกล่าว เรียกเก็บจากการใช้บริการ ตามที่
จ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามข้อ 15.1 - 15.2 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ อัตราภาษี มูล ค่าเพิ่ ม ภาษี ธุรกิ จเฉพาะ หรือภาษี อื่นใดมี การเปลี่ยนแปลง บริษัท จัดการ
สงวนสิ ท ธิ ใ นการปรั บ ปรุงอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ งหมดของกองทุ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. SCBAOA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. SCBAOR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. SCBAOD

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. SCBAOP

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม
หรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือ
เปลี่ ยนแปลงอัต ราค่ าธรรมเนี ยมที่ เรียกเก็บ จากผู้ ล งทุ นหรือ ผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น โดยบริษั ท จั ด การจะติ ด
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุน
ปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับ
กองทุ น ปลายทาง เช่ น กองทุ น ต้ น ทาง มี มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ 1,000 ล้ า นบาท ไปลงทุ น ในกองทุ น
ปลายทาง 100 ล้านบาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน
1,000 ล้ า นบาท ในอั ต ราที่ ก องทุ น ต้ น ทางกำหนดเท่ า นั้ น โดยกองทุ น ปลายทางจะไม่ เ รี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น
อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อน
การเปลี่ยนแปลง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)
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15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. SCBAOA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. SCBAOR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. SCBAOD

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. SCBAOP

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
กลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรีย กเก็บ
หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุน
ปลายทาง) บริ ษั ท จั ด การจะไม่ เ รี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการรับ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ต้ น ทาง
ซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนใน
กองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท กองทุ นรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรั บซื้อคืนหน่วยลงทุน
จากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมอีก เป็นต้น
อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อน
การเปลี่ยนแปลง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) : มี
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. SCBAOA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ
3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

2. SCBAOR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ
3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

3. SCBAOD

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ
3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

4. SCBAOP

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ
3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
กลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจ ารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บ
หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราค่ าธรรมเนียมที่ เรียกเก็บจากผู้ล งทุ นหรือผู้ถือ หน่วยลงทุ น โดยบริษัท จัดการจะ
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ประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยจะเป็นไปเพื่ อ ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อน
การเปลี่ยนแปลง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคื นหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : มี
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. SCBAOA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21
ของมูลค่าหน่วยลงทุน

2. SCBAOR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21
ของมูลค่าหน่วยลงทุน

3. SCBAOD

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21
ของมูลค่าหน่วยลงทุน

4. SCBAOP

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21
ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
กลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บ
หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อน
การเปลี่ยนแปลง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
ในอัตรา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
หรือตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ ในกรณีที่ขอเปลี่ยนชื่อ -สกุล
ที่อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณี
หายและอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
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ตามที่จา่ ยจริง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
- 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 หรือราคารับซื้ อคืน หรือราคาสับเปลี่ยนเข้า หรือ
ราคาสับเปลี่ยนออกโดยจะถูกนำส่งเข้าหรือตกเป็นของกองทุนทั้งจำนวน เพื่อนำเงินดังกล่าวไปชำระเป็น
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในการสั่งซื้อหรือสัง่ ขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน หรืออื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่ง
ขายหลักทรัพย์/หน่วยลงทุน เป็นต้น
บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ เปลี่ ย นแปลงอั ต ราค่ า ใช้ จ่ า ยในการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ดั งกล่ า วข้ า งต้ น ให้
สอดคล้องกับอัตราค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนที่กองทุนเข้าลงทุน และ/หรือวิธีการ
เรียกเก็ บค่ าใช้จ่ ายดั งกล่ าวในภายหลังได้ โดยบริษัท จัด การจะประกาศการเปลี่ ยนแปลงดังกล่ างผ่า น
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัท
จั ด การหรื อ นายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น ดำเนิ น การให้ ผู้ ล งทุ น หรื อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น เป็ น กรณี พิ เ ศษ
นอกเหนือ จากการดำเนิ นการตามปกติของบริษั ท จัด การหรือ นายทะเบี ยนหน่ วยลงทุ น และ/หรือ การ
ดำเนิ น การใด ๆ ซึ่ ง พิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า เป็ น ความประสงค์ เ ฉพาะตั ว ของผู้ ล งทุ น หรื อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น เช่ น
ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ -สกุล การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริง ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน/รับรอง
ยอดหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการค้นหาเอกสารจากศูนย์เอกสารของนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นต้น
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการหรือนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
ค่า ธรรมเนี ยมหรือ ค่ าใช้ จ่ ายต่า งๆ ที่ เรียกเก็ บ จากผู้ สั่ งซื้ อ หรือ ผู้ ถือ หน่ วยลงทุ นตามข้ อ 15.3 รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ อัตราภาษี มูล ค่าเพิ่ ม ภาษี ธุรกิ จเฉพาะ หรือภาษี อื่นใดมี การเปลี่ยนแปลง บริษัท จัดการ
สงวนสิ ท ธิ ใ นการปรั บ ปรุงอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ งหมดของกองทุ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียม ตามข้อ 15.2.1 - 15.2.3 ทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
โดยใช้ มู ล ค่ า ทรัพ 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 ล
ผลประโยชน์ค่ าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่ เรียกเก็บจากกองทุ นรวมที่ มีฐานในการ
คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในแต่ละวัน
เป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม และเรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นรายเดือนหรือระยะเวลาอื่นใดตามที่
บริษัทจัดการกำหนด
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนตามข้อ 15.2.6 (1) – (22) จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญชี
บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวน หรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน
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ตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาประมาณการค่า ใช้จ่าย
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 ที่กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุ นรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบดำเนินการ
บริษัทจัดการจะไม่เ รียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนจากผู้ซื้อหน่วย
ลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวมที่ ไปลงทุนในลักษณะที่ซ้ำซ้อนกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ของกองทุนรวมอื่น
อนึ่ง หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขหรือ
หลั ก เกณ ฑ์ ใ นการคำนวณ 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
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
บริษัท จัด การสงวนสิ ท ธิ ที่ จะเปลี่ ยนแปลงค่า ธรรมเนี ยมหรือค่ าใช้ จ่า ยตามข้อ 15.1 ข้ อ 15.2 และ ข้ อ
15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้ น
เกินกว่าอัตราขั้นสูงที่ระบุไว้ในโครงการได้ โดยจะดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ
และได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงภายใน
3 วันทำการนับแต่วันทีม
่ ีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการหรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง
แล้ว
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็น
สำคัญ และจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้
มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(2.1) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกิน กว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียม
หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยเดิ ม ตามที่ ระบุ ไ ว้ ใ นโครงการ บริษั ท จั ด การจะเปิ ด เผยข้ อ มู ล ดั งกล่ า วให้ ผู้ ล งทุ น ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
(2.2) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้ จ่ายเดิม ตามที่ ระบุ ไว้อ ย่างชั ดเจนในโครงการแล้ วว่าบริษัท จัดการสามารถกระทำการดังกล่ าวได้
ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัท จัดการประสงค์จะขึ้นค่ าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูง
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว
(ข) ในกรณี ที่ การเรียกเก็บค่ าธรรมเนี ยมหรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่ มขึ้ นเกิ นกว่าอัต ราร้อยละ 5 ของอั ตราขั้นสู ง
ดังกล่าว บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ
ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้กับกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ
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(3) การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.5 (1) วรรคสอง หรือ (2.2) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
15.6. หมายเหตุ :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิด ชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ 15 รายการ
ใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการได้ ทั้งนี้ ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุ น หลักเกณฑ์ แ ละวิธีก ารดำเนินการในกรณี ที่ มูลค่ าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง :
16.1. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ
16.2. เงือ
่ นไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล
กองทุ นมี ก ารแบ่ งชนิ ด ของหน่ ว ยลงทุ น ตามชนิ ด ดั งนั้ น มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น แต่ ล ะชนิ ด อาจมี มู ล ค่ า ไม่
เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม ซึ่ งผลประโยชน์ ที่ เกิ ด จากการลงทุ น จะถื อ เป็ น ประโยชน์ ข องกองทุ น รวม และจะถู ก ปั น ส่ ว นตาม
สัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
โดยมู ล ค่ าทรัพ ย์สิ นสุ ท ธิ ของกองทุ นรวมจะคำนวณจากมู ล ค่ า ทรัพ ย์สิ นสุ ท ธิของกองทุ นรวมในส่ ว นที่
ลงทุนในประเทศ บวกกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด/คำนวณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ
เช่ น การใช้ ร าคาหลั ก ทรั พ ย์ ใ นการอ้ า งอิ ง หรื อ ต รวจสอบราคาหรื อ อั ต ราผลตอบแทนของตราสาร/
หลั กทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่ างประเทศ การใช้อั ตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ เพื่ อคำนวณมู ลค่ า
ทรัพย์สิ นสุท ธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุ น ราคาขายและรับซื้ อคื นหน่วยลงทุ นเป็นเงินบาท บริษัท จัดการจะใช้
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่เป็นไปตามกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรื อหน่วยงาน
อื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของของ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถึงที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมในอนาคต
ทั้งนี้ การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้แหล่งข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศของ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ณ วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
เป็นหลัก อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธก
ี าร กำหนด/คำนวณมูลค่ายุตธ
ิ รรม
ของตราสาร/หลัก ทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศในภายหลังได้ ตามที่ บ ริษัท จัด การเห็ นสมควร เช่ น
เพื่อให้สอดคล้อง/รองรับระบบการดำเนินงานของบริษัทจัดการในอนาคต เป็นต้น รวมถึงในกรณีหากเกิด
เหตุ ก ารณ์ เช่ น เหตุ ก ารณ์ ไ ม่ ป กติ ท างการเมื อ งหรื อ สภาวะตลาดและเศรษฐกิ จ มี ค วามผั น ผวน หรื อ
เหตุ ก ารณ์ อื่ น ใดอั น เป็ น เหตุ ใ ห้ ไ ม่ ส ามารถใช้ แ หล่ งข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วได้ เป็ น ต้ น โดยการเปลี่ ย นแปลง
ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรือ ประกาศของสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในปั จจุ บั น รวมถึ งที่ มี ก ารเปลี่ ยนแปลง แก้ ไ ข
เพิ่ ม เติ ม ในอนาคต กล่ า วคื อ บริ ษัท จั ด การอาจเปลี่ ยนแปลงแหล่ งที่ ม าของการใช้ ข้ อ มู ล เกี่ ยวกั บ ราคา
และ/หรืออัตราผลตอบแทนของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ รวมถึ งอัตราแลกเปลี่ยน
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เงินตราต่างประเทศที่ใช้อ้างอิง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถ
อ้างอิงได้ อาทิ Reuters หรือ APEX เป็นต้น
วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทำให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคำนวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนั้น จะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุท ธิโดยรวมของกองทุ น และปัน
ส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี่ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ที่ขายได้ทั้งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั้น ปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะหน่วยลงทุ นแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน
รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น) และคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่า
หน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ ตามตัวอย่างการคำนวณนี้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่คำนวณจะต้องมีมู ลค่า
ไม่ต่ำกว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
โดยสมมติให้;
วันที่ 1
1. มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ที่ จ ำหน่ า ยได้ ทั้ ง หมด 25,000,000 บาท มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ ต่ อ หน่ ว ย 10 บาท
(ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์) แบ่งเป็น
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 25,000,000 บาท
2. ดอกเบี้ยค้างรับในวันแรก 100,000 บาท
หน่วย:บาท
กองทุนรวม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ที่จำหน่ายได้หลังหัก
ค่าธรรมเนียมการขาย
และค่าธรรมเนียมซือ
้
ขายหลักทรัพย์
(ถ้ามี)
ดอกเบี้ยค้างรับ
จำนวน 100,000
บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
กองทุน

หน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า

หน่วยลงทุน
ชนิดรับซื้อคืน
อัตโนมัติ

หน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล

หน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/
บุคคล

25,000,000.00

25,000,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

25,100,000.00

25,100,000.00

0.00

0.00

0.00

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน)
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ = 1.00%
(+VAT 7%)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ =
0.03% (+VAT 7%)
ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน
= 0.061% (+VAT

(735.81)

(735.81)

0.00

0.00

0.00

(22.07)

(22.07)

0.00

0.00

0.00

(44.88)

(44.88)

0.00

0.00

0.00
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7%)
ค่าธรรมเนียมรวมต่อ
วัน
(802.76)
(802.76)
0.00
0.00
0.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)
25,099,197.24
25,099,197.24
0.00
0.00
0.00
จำนวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)
2,500,000.0000
2,500,000.0000
0.0000
0.0000
0.0000
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาทต่อหน่วย)
10.0396
10.0396
0.0000
0.0000
0.0000
วันที่ 2
1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ จำนวน 30,000,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล จำนวน
2,000,000 บาท และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 50,000,000 บาท
2. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่าจำนวน 1,500,000 บาท
3. มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึ้น 250,000 บาท
หน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน
กองทุนรวม
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดรับซื้อคืน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/
อัตโนมัติ
บุคคล
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนของวัน
25,099,197.24
25,099,197.24
0.00
0.00
0.00
ก่อนหน้า (บาท)

รายการที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด
1.ซื้อหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื้อคืน
อัตโนมัติ ชนิด
82,000,000.00
0.00
30,000,000.00
2,000,000.00
จ่ายเงินปันผล และ
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/
บุคคล
2.ขายคืนหน่วยลงทุน
(1,500,000.00) (1,500,000.00)
0.00
0.00
ชนิดสะสมมูลค่า
รวมรายการที่
เกี่ยวข้องกับหน่วย
80,500,000.00 (1,500,000.00)
30,000,000.00
2,000,000.00
ลงทุนแต่ละชนิด
(บาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ภายหลังรายการที่
เกี่ยวข้องกับหน่วย
105,599,197.24
23,599,197.24
30,000,000.00
2,000,000.00
ลงทุนแต่ละชนิด
ส่วนเพิ่มของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
250,000
55,869.74
71,023.27
4,734.88
จำนวน 250,000
บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
105,849,197.24
23,655,066.98
30,071,023.27
2,004,734.88
กองทุน
วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ชนิดสะสมมูลค่า = 105,849,197.24 x (23,599,197.24/105,599,197.24)
ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = 105,849,197.24 x (30,000,00.000/105,599,197.24)
ชนิดจ่ายเงินปันผล = 105,849,197.24 x (2,000,000.00/105,599,197.24)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล = 105,849,197.24 x (50,000,000.00/105,599,197.24)
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน)
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดกองทุน
ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ = 1.00%
(2,368.36)
(693.45)
(881.53)
(58.77)
(+VAT 7%)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์
(93.09)
(20.80)
(26.45)
(1.76)
= 0.03% (+VAT
7%)

50,000,000.00

0.00

50,000,000.00

50,000,000.00

118,372.11

50,118,372.11

(734.61)

(44.08)
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ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน
(189.27)
(42.30)
(53.77)
(3.58)
(89.62)
= 0.061% (+VAT
7%)
ค่าธรรมเนียมรวมต่อ
(2,650.72)
(756.55)
(961.75)
(64.11)
(868.31)
วัน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
105,846,546.52
23,654,310.43
30,070,061.52
2,004,670.77
50,117,503.80
(NAV)
จำนวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น
จากซื้อหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
จำนวน
30,000,000 บาท/
10.0397
= 2,988,137.0957
หน่วย
-หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น
จากซื้อหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
10,518,166.3853
2,350,591.6570 2,988,137.0957
199,209.1397
4,980,228.4929
จำนวน
2,000,000 บาท
/10.0397
= 199,209.1397
หน่วย
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น
จากซื้อหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/
บุคคล จำนวน
50,000,000 บาท/
10.0397 =
4,980,228.4929
หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุน
10.0632
10.0631
10.0631
10.0631
10.0632
(บาทต่อหน่วย)
วันที่ 3
1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า จำนวน 3,000,000 บาท
2. มีรายการลดหน่วยจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผล
ู้ งทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ จำนวน 1,000,000 บาท
3. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 500,000 บาท
4. มีรายการจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล จำนวน 80,000 บาท
5. มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึ้น 900,000 บาท
หน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน
หน่วยลงทุนชนิด
กองทุนรวม
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดรับซื้อคืน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/
จ่ายเงินปันผล
อัตโนมัติ
บุคคล
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)
105,846,546.52
23,654,310.43
30,070,061.52
2,004,670.77
50,117,503.80

รายการที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยลงทุน
แต่ละชนิด
1. ซื้อหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
จำนวน 3,000,000
บาท
2. รับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ ชนิด
รับซื้อคืนอัตโนมัติ
จำนวน 1,000,000
บาท และขายคืน
หน่วยลงทุน ชนิด
บุคคล/กลุ่มบุคคล

3,000,000.00

(1,500,000.00)

3,000,000.00

(1,000,000.00)

(500,000.00)
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จำนวน 500,000 บาท
3.จ่ายเงินปันผล
(80,000.00)
(80,000.00)
จำนวน 80,000 บาท
รวมรายการที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยลงทุนแต่ละ
1,420,000.00
3,000,000.00
(1,000,000.00)
(80,000.00)
ชนิด (บาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ภายหลังรายการที่
เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด
107,266,546.52
26,654,310.43
29,070,061.52
1,924,670.77
ส่วนเพิ่มของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ จำนวน
900,000.00
223,638.03
243,906.94
16,148.59
900,000 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ภายหลังรายการที่
เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด และ
ส่วนเพิ่มฯ
108,166,546.52
26,877,948.46
29,313,968.46
1,940,819.36
วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ชนิดสะสมมูลค่า = 108,166,546.52 x (26,654,310.43/107,266,546.52)
ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = 108,166,546.52 x (29,070,061.52/107,266,546.52)
ชนิดจ่ายเงินปันผล = 108,166,546.52 x (1,924,670.77/107,266,546.52)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล = 108,166,546.52 x (49,617,503.80/107,266,546.52)

(500,000.00)

49,617,503.80
416,306.44

50,033,810.24

ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน)
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดกองทุน
ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ = 1.00%
(+VAT 7%)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์
= 0.03% (+VAT
7%)
ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน
= 0.061% (+VAT
7%)
ค่าธรรมเนียมรวมต่อ
วัน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)
จำนวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)
-หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น
จากซื้อหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
จำนวน 3,000,000
บาท/10.0632=
298,115.9075
หน่วย
- หน่วยลงทุนลดลง
จากการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ของชนิดรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ
จำนวน 1,000,000
บาท/10.0632=
99,371.9692 หน่วย
- หน่วยลงทุนลดลง
จากการขายคืนหน่วย

(2,437.54)

(787.93)

(859.34)

(56.90)

(733.37)

(95.13)

(23.64)

(25.78)

(1.71)

(44.00)

(193.42)

(48.06)

(52.42)

(3.47)

(89.47)

(2,726.09)

(859.63)

(937.54)

(62.08)

(866.84)

108,163,820.43

26,877,088.83

29,313,030.92

1,940,757.28

50,032,943.40

10,667,223.3516

2,648,707.5645

2,888,764.1391

199,209.1397

4,930,542.5083
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ลงทุน ชนิดผู้ลงทุน
กลุ่ม/บุคคล
500,000 บาท/
10.0633=
49,685.4908 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาทต่อหน่วย)

10.1398

10.1472

10.1472

9.7423

10.1475

2. บริษัท จัด การจะคำนวณและประกาศมูล ค่ าทรัพย์สินสุท ธิ มูล ค่ าหน่ วยลงทุ น ราคาขายหน่ว ยลงทุ น
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(2.1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ ภายใน 1 วันทำการเว้นแต่วัน
ทำการนั้นตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุน หรือวันตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ
(2.2) คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุก สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 1 วันทำการ ทั้งนี้ ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ใน
การคำนวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี้
(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถอ
ื หน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป
(ข) วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป
ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่ไม่เปิดให้ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ให้ประกาศมูลค่า ทรัพย์สิน
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี้เพิ่มเติมด้วย
1. วันทำการก่ อนวันทำการซื้ อ ขายหน่ วยลงทุ น โดยให้ ป ระกาศภายในวันทำการซื้ อขายหน่ วยลงทุ น
เว้นแต่กรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
2. วันทำการสุดท้ ายของแต่ละเดือน โดยให้ ประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมกำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน
3. วันที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมี
นัยสำคัญ โดยให้ประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุ นและราคารับซื้ อคื นหน่วยลงทุ นของวันทำการซื้อ ขายหน่วยลงทุ น
ล่าสุด โดยประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป
3. การประกาศราคามูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(3.1) การใช้ ตั วเลขทศนิ ยมของมู ล ค่ าทรัพย์สิ นสุ ท ธิ มู ล ค่ าหน่ วยลงทุ น ราคาขายและราคารับ ซื้ อ คื น
หน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
(ก) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
(ข) คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตั วเลขโดยมี ทศนิ ยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษทศนิยมตาม
หลั ก สากล สำหรับ มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น เพื่ อ ใช้ ใ นการคำนวณราคาขายหน่ ว ยลงทุ น จะปั ด เศษทศนิ ย ม
ตำแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยม
ตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง
(ค) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.1)(ข) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดย
ตัดทศนิ ยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นตามที่ คำนวณได้ ใน
(3.1)(ข)
(ง) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล แต่ใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้า
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
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(3.2) บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ ลงทุนทราบโดยการประกาศทาง Website ของ
บ ริ ษั ท จั ด ก า ร : www.scbam.com ห รื อ ช่ อ ง ท า ง อื่ น ที่ เ ห ม า ะ ส ม เ ช่ น NAV Center:
www.thaimutualfund.com หรือหนังสือพิมพ์รายวัน เป็นต้น
(3.3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุน
การขายหรือ รับ ซื้ อ คื นหน่ วยลงทุ นใช้ ซื้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ น เว้ นแต่ ในกรณี ของกองทุ นรวมเพื่ อ ผู้ ล งทุ น
สถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้
บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฎเหตุดังกล่าว
ประกาศราคาขายหน่ วยลงทุ นและ/หรือ ราคารับ ซื้ อ คื นหน่ วยลงทุ นของวันทำการซื้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ น
ล่าสุดภายใน 2 วันทำการ
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
บริษัท จัด การจะประกาศมู ล ค่ า ทรัพ ย์สิ นสุ ท ธิ มู ล ค่ า หน่ วยลงทุ น และราคาหน่ วยลงทุ น ให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ย
ลงทุนทราบผ่าน Website ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม เช่น NAV
Center: www.thaimutualfund.com หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน เป็นต้น
อนึ่ง หากมีเหตุทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศผ่าน Website ของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการ
อาจพิจารณาประกาศผ่านช่องทางอื่นแทน เช่น NAV Center หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่น
ใดที่เหมาะสม เป็นต้น
ทั้ งนี้ บริษัท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ เปลี่ ยนแปลงช่ อ งทางการประกาศอื่ นแทนการประกาศผ่ าน Website
ของบริษัทจัดการ เช่น NAV Center หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่น ใดที่เหมาะสมโดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศผ่าน
ทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
1. ในกรณีที่ราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือ
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทำและส่งรายงานให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาด ภายใน 7 วัน
ทำการนับแต่วันที่ พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสำเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ ทำการ
ของบริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(3) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้ องกั นเพื่ อ มิ ให้ ราคาหน่ วยลงทุ นไม่ ถู ก ต้ อ ง ทั้ งนี้ เว้ นแต่ ในกรณี ที่ ราคาหน่ วยลงทุ นไม่
ถู ก ต้ อ งมี ส าเหตุ ม าจากปั จ จั ย ภายนอกที่ ไ ม่ อ าจควบคุ ม ได้ เช่ น ราคาหลั ก ทรั พ ย์ต ามราคาตลาดครั้ ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการ
คำนวณราคาหน่ วยลงทุ นครั้งต่อ ไป เช่ น การกำหนดอัต ราดอกเบี้ ยผิ ด พลาด เป็ นต้ น บริษัท จัด การจะ
แก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย
2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนทีไ
่ ม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และ
คิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุ นที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคำนวณราคาหน่วยลงทุน
ย้อนหลั งนั บแต่วันที่ พบราคาหน่วยลงทุ นไม่ถูกต้ องจนถึงวันที่ ราคาหน่วยลงทุนถูกต้องและดำเนินการ
ดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์
ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

82

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Opportunity
(1) จัดทำรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวัน
ทำการถัดจากวันที่ พบว่าราคาหน่วยลงทุ นนั้นไม่ ถูกต้อ งและส่งรายงานดังกล่ าวให้ ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดแ
ู ลผลประโยชน์ ทั้งนี้
รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีสำเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ดำเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2)
และ วัน เดือน ปี ที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม (1)
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและดำเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา
ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทำรายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้ง
สำเนารายงานการแก้ ไ ขราคาย้ อ นหลั ง และรายงานการชด เชยราคาที่ จั ด ทำตาม (1) ให้ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วั นทำการนั บ แต่ วันที่ ผู้ ดู แลผลประโยชน์ รับ รองข้ อ มู ล ในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที่ ไม่อ าจควบคุ มได้ บริษัท จัด การจะไม่ส่ งรายงานมาตรการป้ องกันให้ สำนัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุ นไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ำกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติดังนี้
(ก) กรณี ที่ เป็ นการขายหน่ ว ยลงทุ น บริษัท จั ด การจะลดจำนวนหน่ ว ยลงทุ นของผู้ ซื้ อ หน่ วยลงทุ นเป็ น
จำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่
ขาดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถู ก ต้ อ งมี ส าเหตุ ม าจากปั จ จั ย ภายนอกที่ ไ ม่ อ าจควบคุ ม ได้ เช่ น ราคาหลั ก ทรั พ ย์ต ามราคาตลาดครั้ ง
สุ ด ท้ า ยของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยหรื อ ศู น ย์ ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งและผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณี ที่ เป็ นการรับ ซื้ อ คื นหน่ ว ยลงทุ น บริษั ท จั ด การจะเพิ่ ม จำนวนหน่ ว ยลงทุ นของผู้ ขายคื น หน่ ว ย
ลงทุ นเป็ นจำนวนซึ่ งมี มู ล ค่ าเท่ ากั บ ส่ วนต่ างของราคาหน่ ว ยลงทุ นที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งกั บ ราคาหน่ วยลงทุ นที่
ถูกต้องหรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ ขายคื นหน่วยลงทุ นไม่มีหน่วยลงทุ นเหลื ออยู่ บริษัท จัดการจะจ่ายเงิน
ของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณี ราคาหน่วยลงทุ นที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุ นที่ถูกต้อ ง (overstate) บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติดังนี้
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(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็ น
จำนวนซึ่งมี มูลค่ าเท่ากับ ส่วนต่ างของราคาหน่วยลงทุ นที่ไม่ถู กต้องกั บราคาหน่วยลงทุนที่ถู กต้อ งหรือ
จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุน
เป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวน
หน่ วยลงทุ นที่ จะต้อ งลด บริษัทจั ดการจะจ่ายเงินของบริษัท จัด การเองเป็ นจำนวนเท่ ากับ ส่วนต่างของ
ราคาที่ ขาดอยู่ หรือ ลดจำนวนหน่ วยลงทุ นที่ เหลื อ อยู่นั้นและจ่ ายเงินของบริษัท จั ด การเองเป็นจำนวน
เท่ ากับ ส่วนต่างของราคาที่ ขาดอยู่ แล้ วแต่ กรณี เพื่ อชดเชยราคาให้ แก่ กองทุ นเปิ ด เว้นแต่ก ารที่ ราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องและผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือ ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมี
มูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงิน
ให้ ผู้ถื อหน่วยลงทุ นแต่ ถ้าบุค คลดังกล่ าวไม่มีส ถานะเป็นผู้ ถือ หน่ วยลงทุ นแล้ว บริษัท จัด การจะชดเชย
ราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วน
ั ที่ผู้ดแ
ู ลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ ายเงินของกองทุ นเปิ ด เพื่ อ ชดเชยราคาให้ แก่ผู้ ขายคืนหน่ วยลงทุ นตาม (1) (ข) หรือผู้ ซื้อ หน่ว ย
ลงทุนตาม (2) (ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้
4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ (ถ้ามี) ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงิน
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
17.5. ที่ปรึกษา :
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ :
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :
17.6. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
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ชื่อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ชื่อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
ชื่อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล
ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา
ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน
ชื่อ : นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา
ชื่อ : นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :
บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็น
บุ ค คลที่ ไ ด้ รับ ความเห็ น ชอบตามประกาศว่ า ด้ วยการให้ ค วามเห็ นชอบผู้ ส อบบั ญ ชี โดยบริษั ท จั ด การ
จะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม :
18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ เดือน
18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี ประมาณ 1 ปีนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
19. การขอมติ ของผู้ถื อหน่วยลงทุ น และวิธีการแก้ไขโครงการจั ดการกองทุ นรวม หรือแก้ ไข
วิธีการจัดการ :
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีจัดการ ให้กระทำโดยการขอมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือการขอให้สำนักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนตามมาตรา 129/1
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ ามติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษมี จำนวนไม่ เกิ น ร้อยละ 55 หรือไม่ เกิ นร้อ ยละ 80 หรือในกรณี ที่ เป็นกองทุ นรวมที่ มีก ารแบ่งชนิ ด
หน่ ว ยลงทุ น หากปรากฏว่ า มติ เสี ยงข้ า งมากหรื อ มติ พิ เศษเมื่ อ คำนวณเฉพาะหน่ วยลงทุ นแต่ ล ะชนิ ด
มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น
ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบแทนการขอ
มติผู้ถือหน่วยลงทุน โดยสำนักงานอาจกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติ เพื่อประโยชน์
ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้
(1) การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ทำให้สิทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที่สอดคล้องกับ
นโยบายการลงทุน
(4) การคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ซึ่งได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(5) การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยง
ชีพ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวจะนำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้รับไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิ่มเติม
สำหรับการจัดตั้งและจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
(6) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) (4) และ (5)
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การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทำ
ให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง
ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าว
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น ในกรณีดังนี้
(ก) การลดมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ่มจำนวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(ง) การเพิ่ มความถี่ของการส่งคำสั่ งซื้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งไม่ก ระทบต่อสถานะการ
ลงทุนของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.แล้ว
(5) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด ให้เป็นไปตามที่ ประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน นอกเหนือจากวรรคสามและวรรคสี่ บริษัท
จัดการจะยื่นคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน
ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน และชำระค่าธรรมเนียมต่อสำนักงานเมื่อสำนักงานได้รับคำขอ
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว
การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจั ดการ ไม่ว่าจะกระทำตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ
ภายใต้กรอบการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและเผยแพร่ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ ภายใน 15 วันนับ
แต่วันที่มีมติให้แก้ไข หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือให้ถือว่าจากสำนักงาน ก.ล.ต.
แล้วแต่กรณี
อย่างไรก็ดี ในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งใด ไม่ว่าจะโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโดย
การส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากผู้ถือหน่วยลงทุนเห็นว่า มติของผู้ถือหน่ว ยลงทุนในครั้ง
นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือบริษั ทหลักทรัพย์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 129/2 หรือฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา 129/3 ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5
คนและมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น จะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติของผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งนั้นก็ได้ แต่
ต้องร้องขอต่อศาลภายใน 45 วันนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้แก้ไข
ในกรณี ที่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ใช้ สิ ท ธิ ข อเพิ ก ถอนมติ ต ามมาตรา 129 /4 บริ ษั ท จั ด การจะดำเนิ น การ
ดังต่อไปนี้
(1) จัดทำและส่งรายงานการใช้สิทธิดังกล่าวต่อสำนักงานโดยไม่ชักช้า
(2) จั ด ทำและส่ งรายงานเพื่ อ แสดงความคื บ หน้ าของการดำเนินการดั งกล่ าวให้ แก่ ส ำนั กงานทุ ก รอบ
ระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้สิทธิขอเพิกถอนมติ หรื อเมื่อมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสำคัญ
(3) เปิดเผยรายงานตาม (1) และ (2) ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
การใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน : ห้ามมิให้กองทุนต้น
ทางลงมติให้กองทุนปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทุนปลายทางไม่สามารถดำเนินการเพื่อ ขอมติ
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ได้ เนื่องจากติดข้อจำกัดห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานได้ หากได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหน่วยของกองทุนปลายทางในส่วนที่
เหลือ ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ให้ ก องทุ นต้ นทางลงมติ ให้ กองทุ นปลายทางได้ สู งสุ ด ไม่ เกิ นหนึ่ งในสามของจำนวนหน่ วยลงทุ นของ
กองทุนปลายทาง
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไป
ตามข้อ กำหนดในข้ อผู ก พั นระหว่างผู้ ถือ หน่วยลงทุ นกั บบริษัท จั ด การกองทุ นรวม ทั้ งนี้ การขอมติ เพื่ อ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา
129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกำหนดอื่น ๆ :
20.1 บริการข้อมูลกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุน :
บริษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการปรั บ ปรุง แก้ ไขเปลี่ ยนแปลง เพิ่ ม เติ ม รูป แบบการบริ ก าร และ/หรื อ
วิ ธี ก าร ในการนำส่ ง เผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร รายงานต่ า ง ๆ และ/หรื อ หนั ง สื อ ของบริ ษั ท จั ด การถึ ง
ผู้ ล งทุ น/ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รวมถึ ง อาจจั ด ให้ มี รูป แบบการตอบรั บ ข้ อ มู ล อื่ น (ถ้ า มี ) เช่ น ผ่ า นช่ อ งทาง
อิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ
้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันเริ่มดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่ง
การดำเนินการเกี่ ยวกับ เรื่องดั งกล่ าวมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ลดระยะเวลา ค่ าใช้ จ่ายในการนำส่ ง และ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันนี้ ซึ่งบริษัทจัดการได้คำนึงถึง ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ ทั้ งนี้ ในการนำส่งจดหมาย/หนังสือถึงผู้ถือหน่วยลงทุ น อาทิ กรณี การ
แก้ ไ ขโครงการ การขอมติ การเลิ ก โครงการกองทุ น รวม บริ ษั ท จั ด การจะดำเนิ น การโดยเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
20.2 ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี)
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุน
รวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุ นชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพี ยงรายเดียว จะนั บ
คะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่
20.3 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission) :
20.3.1 บริ ษั ท จั ด การอาจรั บ ผลประโยชน์ ต อบแทนเพื่ อ กองทุ น จากบุ ค คลที่ เ ป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร อั น
เนื่ อ งมาจากการใช้ บ ริก ารของบุ ค คลดั งกล่ า วในการจั ด การกองทุ นได้ แต่ ต้ อ งเป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ ต อบแทนที่ รับ ไว้ นั้ น ต้ อ งเป็ น ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี มู ล ค่ า ในทางเศรษฐกิ จ และต้ อ งเกี่ ย วกั บ
บทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มี พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็ น
เพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)
ในการจัด สรรผลประโยชน์ ตามวรรคหนึ่ งให้แก่กองทุ นที่ อยู่ภายใต้ การบริห ารจัดการของบริษัท จั ดการ
บริษั ท ต้ อ งกระทำด้ ว ยความเป็ น ธรรมและคำนึ ง ถึ งลั ก ษณะและประเภทหลั ก ทรั พ ย์ที่ อ าจมี ไ ว้ ไ ด้ ข อง
กองทุนนั้นด้วย
20.3.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตามข้อ 20.3.1 บริษัทจัดการจะ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชีและรายงานรอบระยะเวลาหก
เดือนด้วย
20.4 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ
ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการ
ให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
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บริ ษั ท จั ด การ เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น และ/หรื อ
กฎหมายต่างๆ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/
หรือ ยกเลิก การทำธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยลงทุ นได้ต ามที่ เห็ นสมควร โดยไม่จำต้ องแจ้งให้ ผู้ถือ หน่ วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่ งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่
บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือให้ข้อมูล
และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัด
กาไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/
หรือกฎหมายต่าง ๆ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด
(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/
หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ
(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน
รวมผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของ
บริษัทจัดการ
นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ
เปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่หน่วยงานราชการ หรือ
หน่ วยงานที่ มี อ ำนาจกำกั บ ดู แลตามกฎหมายต่ างๆ หรือ บุ ค คลอื่ นใด เพื่ อ ประโยชน์ ในการปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ
ทั้งนี้ คำว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คำว่า “กฎหมายต่างๆ” นั้น ให้
มีความหมายรวมถึงกฎหมายของประเทศต่างๆ ที่กองทุนรวมได้มีการลงทุนในประเทศนั้นๆ ด้วย
20.5 ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน :
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance
Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าว
กำหนดให้ ส ถาบั น การเงิ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ สั ญ ชาติ อ เมริ กั น นอกประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ( Foreign Financial
Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบั ญ ชีข องบุคคลที่ อยู่ในบังคับต้องเสียภาษี ให้ กับประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา
และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าใน
ปัจจุบน
ั มีรฐ
ั บาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่
คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตน
กับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงิน
ของบุ ค คลสั ญ ชาติ อ เมริ กั น และบุ ค คลที่ มี ลั ก ษณะตามหลั ก เกณฑ์ ที่ FATCA กำหนด หน้ า ที่ ใ นการ
ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการ
กำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
(กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้น
จะได้รับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการ
ขายทรั พ ย์ สิ น ทางการเงิ น ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (เงิ น ลงทุ น ทางตรง) ซึ่ ง จะเริ่ ม ต้ น ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ น ต้ น ไป และเงิ น ลงทุ น ทางอ้ อ มในทรั พ ย์ สิ นทางการเงิ น ของประเทศ
สหรัฐอเมริก า (Pass-thru) ซึ่ งอาจรวมถึ งเงิน ฝากและเงิน ลงทุ นกั บ สถาบั น การเงิน อื่ นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้ นตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้ สถาบั นการเงินของ
ประเทศสหรัฐอเมริก าและ FFI ที่เข้าร่วมผูก พันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและ
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Opportunity
สถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่
ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบั นการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้ งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝาก
ทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA
อาจจะปฏิ เสธหรือ ระงับ การทำธุ รกรรมทางการเงิน หรื อ ยุติ ค วามสั ม พั นธ์ ท างธุ รกิ จกั บ กองทุ น รวมหรื อ
บริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนิ นการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุน
ได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื่ อ มิ ใ ห้ บ ริ ษั ท จั ด การและกองทุ น รวมได้ รั บ ผลกระทบในการดำเนิ น งานรวมทั้ ง เพื่ อ เป็ น การรั ก ษ า
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพัน
ตนเพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ และข้ อ กำหนดของกฎหมายต่ างประเทศที่ เกี่ ยวข้ อ ง และเพื่ อ ให้ บ ริษั ท
จัด การและกองทุ นรวมสามารถปฏิ บั ติ ต ามภาระผู ก พั นภายใต้ ข้อ กำหนดและหลั กเกณฑ์ ของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ
กองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน)
จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่ง
ข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริ กา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ
จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนนั้นกับ บริษัท จัดการ ให้กั บหน่ วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้ อกำหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรื อคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์
ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการ
ให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการ
แจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการ
เข้ า ร่ว มใน FATCA หรือ กฎหมายต่ า งประเทศที่ เกี่ ย วข้ อ ง (ในกรณี ที่ เป็ น ลู ก ค้ า สถาบั นการเงิน ) ทั้ ง นี้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดำเนิน การอื่ นใดเพื่ อให้สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่ อเป็นการป้อ งกั นและลด
ผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวมได้ รับ ประโยชน์ เพิ่ ม ขึ้ น หากมี ก ารดำเนิ นการที่ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมายต่ างประเทศที่ เกี่ ยวข้ อ ง
ข้างต้น ในกรณี ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิ เสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่
บริษัท จัด การกำหนด บริษัท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ในการดำเนิ นการอย่า งใดอย่างหนึ่ งหรือ หลายอย่า ง
ดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการ
ตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยน/โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุ น
ดังกล่าว
(3) ดำเนิ นการหั ก เงิน ณ ที่ จ่ ายจากรายได้ เงินลงทุ น เงินปั นผลและ/หรือ เงินที่ ช ำระค่ าขายคื นหน่ ว ย
ลงทุ น ของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รายนั้ น ได้ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ แ ละข้ อ กำหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น
การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็น
การกระทำเพื่ อ หลี ก เลี่ ยงมิ ให้ บ ริษั ท จั ด การและกองทุ นมี ก ารดำเนิ นการที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งข้ อ บั งคั บ ของ
FATCA และกฎหมายต่ างประเทศที่ เกี่ ยวข้ อ งอั นจะทำให้ ก องทุ นอาจต้ อ งถู ก หั ก ณ ที่ จ่ าย หรือ ถู กปิ ด
บัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัท จัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วย
ลงทุ นที่ เข้ าข่ายเป็ นพลเมื องของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุ คคลตามที่ กฎหมายต่ างประเทศที่
เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น
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ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการ
ได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการ
กำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
20.6 การซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :
ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุน ของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่ เรียกว่า กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบหน่วยลงทุนได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทน
หรือ นายหน้าที่ บริษัท ประกันชี วิต กำหนด ทั้ งนี้ การซื้ อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ป ระกันชีวิตอาจมี
ข้อกำหนด และวิธี ปฏิ บัติ ที่ แตกต่างไปจากการซื้อ ขายกองทุ นเพี ยงอย่างเดี ยว ผู้ ล งทุ นที่ ซื้อกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบหน่ ว ยลงทุ น ก่ อ น ทั้ งนี้ หากบริ ษั ท จั ด การจะเปิ ด ให้ ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ควบกรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต ได้
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัท จั ดการขอสงวนสิท ธิที่ จะยกเลิ กการซื้ อขายหน่ วยลงทุ นควบกรมธรรม์ป ระกั นชี วิต ได้ โดยถื อว่ า
ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุ นแล้ว ซึ่ งบริษัทจัด การจะแจ้งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุ น
ทั่วไปทราบล่วงหน้าอย่างน้อ ย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บ ไซต์ ของบริษัทจั ดการ อีกทั้ งแจ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวต
ิ มีดังนี้ อาจมีการเปลีย
่ นแปลงได้โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
20.6.1 มู ล ค่ า ขั้ นต่ ำของการสั่ งซื้ อ หน่ วยลงทุ น มู ล ค่ าขั้ นต่ ำของการขายคื นหน่ วยลงทุ น มู ล ค่ าหน่ ว ย
ลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การ
เวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดำเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหัก
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั้น การสั่งซื้อขายหน่วยลงทุ นควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกำหนดในเรื่องมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการสั่ง
ขายคืน จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวน
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุน
ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกำหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์
20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :
ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุ นของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต หรือตัวแทนหรือนายหน้าทีบ
่ ริษัทประกันชีวต
ิ กำหนด โดยชำระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือ
เช็คส่วนบุคคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด
หรือ วิธีอื่ นใดที่ บริษัท ประกันชี วิตกำหนด ทั้ งนี้ บริษัท ประกั นชี วิต อาจกำหนดมู ล ค่าขั้ นต่ ำในการสั่ งซื้ อ
หน่วยลงทุ น วันและเวลาทำการในการสั่ งซื้ อหน่วยลงทุ น วิธีการในการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงินเพิ่ มเติ ม
ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดย
ระยะเวลาในการสั่งซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการ
โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะมีผ ลเมื่อ บริษัท จัดการได้ รับเอกสารและได้ รับชำระเงินครบถ้วนจากบริษัท
ประกันชีวิตแล้ว
ในกรณี ของการสั่งซื้ อหน่ วยลงทุ นควบกรมธรรม์ป ระกั นชี วิต บริษั ท จัด การ หรื อ บริษั ท ประกันชี วิต อาจ
ปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่ว ยลงทุนของผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคำสั่งดังกล่าว
อาจเข้าข่ายลักษณะการทำธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที่บริษัทประกันชีวิต
สงวนสิ ท ธิ ใ นการพิ จ ารณารั บ ประกั น รวมถึ ง พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า การสั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ดั ง กล่ า วมี
ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายของบริษัทจัดการหรือบริษัทประกันชีวิต
20.6.3 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิ ตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุ นในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุ นผ่านบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิต
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อาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนำส่งเงินค่ าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต
และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้อง
อยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ และคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกัน
ชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน ตามกฎเกณฑ์ของบริษัทประกันชีวิตนั้น ๆ
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวน
หน่วยลงทุนหรือวิธีอน
ื่ ใดที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจำนวน
ขั้นต่ ำ และเงื่อ นไขที่ ระบุ ไ ว้ในกรมธรรม์ส ำหรับ ผู้ล งทุ นที่ ซื้อ กรมธรรม์ ป ระกันชี วิต ควบหน่ วยลงทุ นที่ มี
คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิตภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดในหัวข้อ “การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกำหนด
ของสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกั บ ตลาดทุ น และ/หรื อ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ประกาศกำหนด บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับจากบริษัทจัดการ
ให้แก่ผู้ลงทุนที่ซื้อประกันชีวต
ิ ควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในหัวข้อ “การชำระเงินค่ารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน” โดยมีวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด
ไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
20.6.3.2 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตอาจส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
เป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชำระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามอัตราที่
กำหนดในกรมธรรม์ (รายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์) ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ำกว่ามูลค่า
ขั้ นต่ ำที่ ก ำหนดในโครงการ โดยบริษั ท ประกั นชี วิ ต จะสรุป ค่ าใช้ จ่ ายดั งกล่ า วและจั ด ส่ งให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ย
ลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุ นสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัท
จัด การหรือ นายทะเบี ยนจะเป็ นผู้ อ อกเอกสารรับ รองสิ ท ธิ ในหน่ ว ยลงทุ นให้ แก่ บ ริษั ท ประกั นชี วิต และ
บริษัท ประกันชี วิ ต จะเป็ นผู้ อ อกใบยืนยันการสั่ งซื้ อ/ขายคื นหน่ วยลงทุ นให้ กั บ ผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ นภายใต้
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 30 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วย
ลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิ ทธิที่จะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนโดยตรง
20.6.5 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ย นหน่วยลงทุนของกองทุน
ผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคำสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิต
กำหนด
ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นภายใต้ ก รมธรรม์ ป ระกั นชี วิ ต ควบหน่ ว ยลงทุ น สามารถสั บ เปลี่ ย นหน่ วยลงทุ น ภายใต้
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกัน
ชีวิตกำหนดไว้เท่านั้นโดยต้องเป็นการทำรายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าว หมายถึง การที่ บริษัท ประกั นชี วิตขายคื นหน่ วยลงทุ นของกองทุ นเปิด หนึ่ งหรือหลายกองทุ น
(กองทุนเปิ ดต้นทาง) เพื่ อซื้อ หน่วยลงทุ นของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุน (กองทุนเปิ ด
ปลายทาง) ให้ กั บ ผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ นตามเงื่อ นไขที่ ระบุ ไ ว้ในกรมธรรม์ป ระกั นชี วิต และเอกสารการขาย
กรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่ง
ได้ หั ก ค่ า ธรรมเนี ย มการขายคื น หน่ ว ยลงทุ น (ถ้ า มี ) เพื่ อ นำไปชำระค่ า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น กองทุ น เปิ ด
ปลายทาง หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ การดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี้
(1) การสั บ เปลี่ ย นกองทุ น คื อ การสั บ เปลี่ ย นจากกองทุ น เปิ ด ต้ น ทางกองหนึ่ ง หรือ หลายกองทุ น ไป
กองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งคราว
(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็นประจำตามคำสั่งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
ให้มีการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุ นในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ่ง
หรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
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(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติตามคำสั่งในแบบฟอร์มที่
บริษัทประกันชีวิตกำหนด ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
ทั้งนี้ รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับบริษัทประกัน
ชีวิตแต่ละแห่ง ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
และ/หรือผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณีที่
บริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต เห็ นว่ า ไม่ เป็ น ประโยชน์ ห รื อ มี ผ ลกระทบในทางลบต่ อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น หรื อ กรณี ที่
จำนวนที่ ขายคื นหน่ วยลงทุ นต้ นทางต่ ำกว่า จำนวนขั้ นต่ ำที่ บ ริษั ท ประกั นชี วิ ต กำหนดในการสั บ เปลี่ ยน
หน่วยลงทุนหรือกรณีที่ยกเลิกตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งใบยืนยันการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน
30 วันทำการ นั บ แต่ วันที่ ได้ ด ำเนินการสับ เปลี่ยนหน่ว ยลงทุ น สำหรับ กรณี ก ารสั บ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น
อัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคำสั่งครั้ง
แรก หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี
20.6.6 การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน :
20.6.6.1 เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใด
ซึ่งบริษัทจัดการจัดส่งให้กับบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนต่อไป
20.6.6.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมไม่เกินเดือนละหนึง่ ครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
20.6.7 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วย
ลงทุ นปกติที่ ซื้อ หน่ วยลงทุ นของกองทุ นนี้ เพี ยงอย่างเดี ยว ทั้ งนี้ขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขที่ บ ริษัทจัด การ และ
บริษัทประกันชีวิตกำหนด ดังนี้
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลีย
่ นมือหน่วยลงทุนไม่ว่า
กรณีใดทั้งสิ้น
2. ผู้ ถือหน่วยลงทุ นภายใต้ก รมธรรม์ ประกันชี วิตควบหน่วยลงทุ นไม่มี สิท ธินำหน่ วยลงทุ นไปจำนำเป็ น
หลักประกัน
3. ผู้ถือ หน่วยลงทุนมีสิท ธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิ กการทำกรมธรรม์ ประกั นชีวิตควบหน่ วย
ลงทุนภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิต
จะเป็นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน ตามราคาขาย
คืนหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนและได้ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว
4. สิ ท ธิของผู้ ถือ หน่ วยลงทุ นที่ แตกต่างเมื่อ ซื้ อหน่วยลงทุ นควบกรมธรรม์ป ระกั นชี วิต เนื่ องจากบริษั ท
ประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรวบรวม และนำส่งคำสั่งซื้ อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัท
จั ด การในนามของบริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต โดยไม่ เปิ ด เผยชื่ อ ที่ แ ท้ จ ริ ง ของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ( Omnibus
Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น
5. สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม
6. สิทธิในการขอรับหนังสือ ชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต
7. สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ รับจัดการกองทุ นรวมควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตนั้น
8. สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และ
เลขประจำตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
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9. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อ
หน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
10. สิท ธิในการได้รับข้อเท็ จจริงที่ มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุ น
หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ
เพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น
11. สิ ท ธิ ใ นการได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ เช่ น ค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ
ผลตอบแทนที่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ รวมทั้ง
การซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น
12. สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี
20.6.8 ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน :
- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE) : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม
หรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ ากัน บริษัทจัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวิตแต่ละราย ขอสงวนสิท ธิใน
การพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่า ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุ นหรือผู้ถือ
หน่ ว ยลงทุ น โดยบริ ษั ท จั ด การจะประกาศรายละเอี ย ดดั ง กล่ า วผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท จั ด การ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- ค่ าธรรมเนียมการรับ ซื้ อ คืนหน่ วยลงทุ น (BACK-END FEE) : ในอั ต ราไม่เกิ น ร้อ ยละ 3.21 ของมู ล ค่ า
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
กลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวิตแต่ละราย ขอสงวนสิทธิ
ในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็ บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือ
หน่ ว ยลงทุ น โดยบริ ษั ท จั ด การจะประกาศรายละเอี ย ดดั ง กล่ า วผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท จั ด การ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยจะเป็นไปเพื่ อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อน
การเปลี่ยนแปลง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)
กรณี ก ารเปลี่ ย นแปลงอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มที่ เรี ย กเก็ บ จากผู้ ล งทุ น หรือ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น จะเป็ น ไปตาม
เงื่อนไขข้อ 15.5 ที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ
ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด
อนึ่ง บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือกรณีอื่นใดในการซื้อขายหน่วยลงทุ น
ควบกรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต โดยถื อ ว่ าได้ รับ ความเห็ นชอบจากผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น และ/หรือ ผู้ ล งทุ นที่ ซื้ อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
20.7 การรับค่าธรรมเนียมการจัดการคืนจากกองทุนรวมต่างประเทศ
ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศคืนเงิน ค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจาก
การที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนั้น (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
20.8 ในกรณี ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ สำนัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แก้ไขเพิ่มเติ ม
ประกาศ กฎ เกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและ/หรือการจัดการกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
และ/หรื อ ประกาศสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ทั้ งนี้ การปรั บ ปรุง/เปลี่ ย นแปลง
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ดังกล่าวจะดำเนินการตามแนวทางที่ ประกาศกำหนด และถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุ น
แล้ว
20.9 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการ
จะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด :
ในกรณี ที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการ
เปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรั บความเห็นชอบจากสำนักงาน
หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ
50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้
ว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุ นได้ ทั้ งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงาน
พิ จ ารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคั ด เลื อ กบริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวมรายใหม่ จ ะคำนึ ง ถึ ง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็ นผู้รับผิ ดชอบค่าใช้ จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการได้
ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัท จั ด การกองทุ น รวมมี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามโครงการจั ด การกองทุ นรวม ข้ อ ผู ก พั น ระหว่ างผู้ ถื อ หน่ ว ย
ลงทุ น กั บ บริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวม และกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคำสั่ งที่ อ อกโดยอาศั ย อำนาจแห่ ง กฎหมายดั งกล่ า ว ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ ข้ อ กำหนดใน
โครงการขั ด หรือ แย้ง กั บ หลั ก เกณฑ์ ใ นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อ คำสั่ งดั งกล่ า ว หากบริ ษั ท จั ด การ
กองทุนรวมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว
บริษัท จัด การกองทุ นรวมจะแต่งตั้ งผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุ นรวมตามที่ ระบุไว้ในโครงการจัดการ
กองทุ นรวม โดยผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ มี อ ำนาจลงนามในข้ อ ผู ก พั นระหว่ า งผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นและบริษั ท
จัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้
ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง
การที่ ผู้ ถือหน่วยลงทุ นได้ แสดงความประสงค์ในการซื้ อหรือลงทุ น ในหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตาม
ข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุน
รวม
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรา 129
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุ นกั บ บริษั ท จั ด การกองทุ น รวม ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของข้ อ ผู ก พั น ระหว่ า งผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นกั บ บริษั ท
จัดการกองทุนรวม
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1. บริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
ที่อยู่ : ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501
ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 7 – 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
ประชาชนครั้งแรก
(ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด
(ค) นำเงินของกองทุ นรวมไปลงทุ นในหลั ก ทรัพ ย์ห รื อ ทรัพ ย์สิ นต่ าง ๆ และซื้ อ ขาย จำหน่ า ย สั่ งโอน
เปลี่ ยนแปลง เพิ่ ม เติ ม หลั ก ทรั พย์ ห รือ ทรัพ ย์สิ นที่ ล งทุ นไว้ ต ามที่ บ ริ ษั ท จั ด การเห็ นสมควร โดยลงทุ น
ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ง) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุ้นอยู่เท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(จ) ดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนของกองทุนรวม ตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด
(ฉ) ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้ อคืนในวัน
ทำการถัด จากวั นที่ ซื้อ ขายหน่ วยลงทุ นจำนวนนั้ น หรือวั นที่ ค ำนวนราคาขายหรือ ราคารับ ซื้ อ คื น หน่ ว ย
ลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นได้ แล้วแต่กรณี
(ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(ซ) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมตามหัวข้อ “การขอ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุน” และ "วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือ แก้ไขวิธีการจัดการ"
(ฌ) ดำเนิ นการฟ้ อ งร้ อ งคดี ใ นนามของบริษั ท จั ด การเพื่ อ รัก ษาสิ ท ธิ และผลประโยชน์ ต่ า ง ๆ ของผู้ ถื อ
หน่วยลงทุน ในกรณีที่มีบุคคลใด ๆ รอนสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน
รวม
(2) การรับ และการจ่ายเงินของกองทุนรวม
(ก) จัด ให้ มีก ารรับ และจ่ายค่าธรรมเนี ยม ค่ าใช้ จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่ นใดจากและให้ แก่ผู้ ถือ หน่ว ย
ลงทุน และกองทุนรวม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนรวมที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้
ชวนส่วนโครงการหัวข้อ "ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม"
(ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ ชวน
ส่วนโครงการหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน
รวม"
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(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุนรวม
(ก)จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เรื่อง "คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุ นรวม และแต่ งตั้ งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อ นไขในการเปลี่ ยนตั วผู้ ดูแลผลประโยชน์ ที่
กำหนดไว้ในข้อ 2
(ข) แต่ งตั้ งผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รับ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ภายใต้ ห ลั ก เกณฑ์ เงื่อ นไข และ วิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
(ค) จั ด ให้ มี ผู้ ส อบบั ญ ชี ท รั พ ย์สิ น ของกองทุ นรวมที่ ไ ด้ รับ ความเห็ น ชอบจากสำนั ก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
(ง) จัดให้ มีผู้ชำระบั ญชี กองทุนรวมเมื่อยุติห รือเลิกกองทุ นรวม 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
(ก) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
(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) จัดทำรายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด ในกรณีที่มิได้เกิด
จากการลงทุน หรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกำหนด
(ช) จัด ทำรายงานทุ ก รอบปี บัญ ชี เพื่ อแสดงข้ อมู ล เกี่ ยวกั บกองทุ นรวมของรอบปี บั ญ ชี และส่ งรายงาน
ดั งกล่ 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 เดือ นนั บ แต่ วันสิ้ นปี บัญ ชี โดยรายงานดังกล่าวต้อ งแสดงข้ อมู ลตามที่ ค ณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และการส่งรายงานให้ แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะส่งผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จัดไว้ เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามข้อ 22.1.1
และ ข้อ 22.1.2 ก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีจัดทำรายงาน
ตาม (ฐ) ตามปีปฏิทิ น ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่ อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบั ญชี
ขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
(ซ) จัดทำหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล กองทุ นรวมที่ผู้ลงทุ นควรทราบใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปีบัญชีและส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่
วันถัดจากวันสิ้นปีบั ญชีนั้น ยกเว้นกองทุนรวมเปิดที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวและรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งล่วงหน้า ซึ่งระบุเวลาไว้แน่นอน (Auto Redemption) ไม่ต้องจัดทำหนังสือชี้
ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี
(ฌ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน และมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ณ วัน
ทำการสุดท้ายของเดือน ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือนภายในวันทำการที่ 20 ของเดือน
ถัดไป
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(ญ) แจ้ งการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ มู ล ที่ ได้ จดทะเบี ยนไว้ แล้ ว กรณี อื่ นนอกจากที่ ก ำหนดไว้ ในข้ อ (ฌ) ให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้น
(ฎ) ปฏิบั ติ ก ารอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ถึ งซึ่ งวัต ถุ ประสงค์ ของกองทุ นรวม และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ ของผู้ ถื อ
หน่วยลงทุน
(ฏ) ยกเลิกกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 22 “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
(ฐ) จัดทำรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว
โดยรายงานดังกล่าวจะแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และการส่งรายงานให้แก่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
จัดไว้ เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามข้อ 22.1.1 และ ข้อ 22.1.2 ก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำ
หรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีจัดทำและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการ
จะยกเว้นไม่จัดทำและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับปีบัญชีนั้น
(ฑ) จัด ให้ มี รายงานของรอบระยะเวลาล่ า สุ ด ตามข้ อ (ช) และ (ฐ) ไว้ ณ ที่ ท ำการทุ ก แห่ งของบริ ษั ท
จัดการ และสถานที่ติ ดต่อทุ กแห่ งของผู้สนับ สนุนการขายหรือรับซื้ อคืนที่ ใช้ เป็นสถานที่ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้และจัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
(ฒ) จัดส่งและดำเนินการให้ผู้ สนับสนุน การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จัดส่งหนังสือชี้ ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมใบสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี้
ชวนส่ ว นข้ 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 งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ณ) จัดทำและส่งข้อมูลการจัดการกองทุนรวมให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
(ด) ชี้แจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุ น
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
(ต) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 22
(ถ) ดำเนิ น การติ ด ตามทวงถาม ดำเนิ น คดี ห รื อ ดำเนิ น การใด ๆ เพื่ อ การรั บ ชำระหนี้ ห รื อ ปกป้ อ งสิ ท ธิ
ประโยชน์อื่น ๆ ของกองทุนรวม
(ท) ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามพระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ก ำหนดให้ เป็ นหน้ า ที่ ข องบริษั ท
จัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
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 หรื อคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่ งกฎหมาย
ดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์
ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อ คำสั่ งดั งกล่ า ว หากบริ ษั ท จั ด การกองทุ น ได้ ด ำเนิ น การให้ เป็ น ไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือ
โครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงือ
่ นไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :
ในกรณี ที่ มีการเปลี่ยนบริษัท จัดการกองทุ นรวม ไม่ว่าโดยคำสั่ งของสำนั กงาน หรือโดยเหตุอื่ นใดตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั กทรัพย์และตลาดหลั ก ทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัท จัด การกองทุ นรวมต้อ งดำเนิ นการ
ตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
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2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
เเขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-470-3207
หรือผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในหัวข้อหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ “ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ดูแลให้ บ ริษัท จัด การปฏิบั ติ ห น้าที่ และความรับ ผิ ดชอบ ให้ เป็ นไปตามโครงการจัด การกองทุ นรวม
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั กทรัพย์และตลาดหลั ก ทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้เป็นหน้าทีข
่ องบริษัทจัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่จะมี
แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
(2) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ทรัพย์สินของลูกค้ารายอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุนและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมจนกว่า
ผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อย
หรือจนกว่าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง
(3) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ.
2535 และพระราชบัญญัติ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรืองดเว้นกระทำ
การตามมาตรา 130 จนก่ อให้ เกิด ความเสียหายแก่ก องทุ นรวม ผู้ ดู แลผลประโยชน์ของกองทุ นรวมจะ
รายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า
(4) ตรวจตราและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สินต่างๆ
ที่กองทุนรวมได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดูแลการเบิกจ่ายหรือได้รับฝากไว้ตาม
ข้อ (2) ให้เป็นไปตามคำสั่งการจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม
หากมีเหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรือส่งมอบเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ว่าไม่เป็นไปตามคำสั่งการจัดการทรัพย์สิน เป็นเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือ
ปลอม ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดำเนินการแจ้งเหตุดังกล่าวแก่บริษัทจัดการทันที
(5) เปลี่ยนแปลง จำหน่ายและโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคำสั่งของบริษัท
จัดการ เมื่อเห็นว่าการนั้นถูกต้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
(6) จัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้น
กระทำการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามมาตรา 125
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรัพย์และตลาดหลั ก ทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้ งนี้ ภายใน 5 วันนั บ แต่วันที่ ผู้ ดู แล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(7) จัดทำรายงานถึงผลในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจั ดการ ตลอดจนจัดทำบัญชีแสดงการรั บ
จ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ฝากไว้
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(8) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่ ว ยลงทุ น และราคารับ 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 ย์แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ก ำหนด และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ประกาศสำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น
(ก) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจำเป็นทำให้ไ ม่
สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) การให้ความเห็ นชอบในกรณี ที่บ ริษัท จัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้ อหรือ
คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุ นที่ได้รับไว้แล้ว หรือ หยุด รับคำสั่งซื้ อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุ น เมื่อมีเหตุ
จำเป็น ทำให้ไม่สามารถ จำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างสมเหตุสมผล
หรือไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็น
อื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
การดำเนินการให้ความเห็นชอบดังกล่าวข้างต้นผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องดำเนินการจัดทำการให้ความ
เห็ นชอบเป็ น หนั งสื อ และส่ งให้ แ ก่ บ ริ ษั ท จั ด การเพื่ อ ใช้ เป็ น หลั ก ฐานโดยทั นที และแจ้ งให้ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทั นที ทุกครั้งที่เกิดกรณีตาม (ก) โดยจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าวเป็น
หนังสือ พร้อมทั้ งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให้ความเห็ นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(10) แจ้ งให้ บ ริษั ท จัด การทราบในกรณี ที่ บ ริษัท จัด การมิได้ ป ฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่าด้ วยหลั ก ทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ที่ออกโดยกฎหมายดังกล่าว
(11) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัท จัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับ
คำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่ อประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
(12) จัดทำความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการและจัดส่งให้บริษัทจัดการเพื่อใช้
ประกอบการจัดทำรายงานกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปี
ปฏิทิน ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวัน สิ้นรอบปีบัญ 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 งตามเงื่อ นไขการเปลี่ ย นผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์จะต้องทำหน้าที่ต่ อไปจนกว่าจะมีการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง 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 กำหนดไว้ในสั ญ ญาแต่งตั้งผู้ ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนหน้าที่ 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 งที่ มี ใ นปั จ จุ บั น และที่ มี แ ก้ ไ ข
เพิ่มเติมในอนาคต
(17) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องจัดให้มีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม เช่น ที่ศูนย์รับฝาก
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หลักทรัพย์ในต่างประเทศ หรือพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินอื่น เพื่อทำหน้าที่ เก็บรักษา
ทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม
ในกรณี ที่ ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ ปฏิบั ติตามสัญ ญาข้อหนึ่งข้ อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทุนรวมและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
กองทุนรวม และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยสิ้นเชิงภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความผิด
ของผูด
้ ูแล
คู่สัญญาตกลงเก็บรักษาข้อมูลที่ได้ล่วงรู้มาเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะ
เป็นการเปิดเผยโดยอำนาจกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่ เกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ ออย่าง
ร้ายแรง หรือการไม่กระทำการตามหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง
บริวาร หรือบุคคลอื่นใดที่ทำงานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ มี อ ำนาจหน้ า ที่ แ ล ะความรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ก ำหนดไว้ ใ นสั ญ ญ าแต่ ง ตั้ ง ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ของกองทุ นรวมและตามพระราชบัญ ญั ติห ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ ง
รวมถึงหน้าที่ ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุ น และเมื่อมี การเปลี่ยนแปลงผู้ ดู แลผลประโยชน์
ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีห น้าที่ ดำเนินการตามที่จำเป็ นเพื่ อให้ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ ไปได้ ซึ่ งการดำเนิ นการดั งกล่ า วรวมถึ งการลงลายมื อ ชื่ อ ในหนั งสื อ เพื่ อ รับ รองความ
ถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว นของสิ่ ง ที่ ส่ ง มอบให้ ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ร ายใหม่ หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์
ในกรณี ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ท รั พ ย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้ อ งร้ อ งบั ง คั บ คดี กั บ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็น
การเรียกค่า ตอบแทนในการทำหน้าที่ เป็นผู้ ดูแ ลผลประโยชน์ หรือเป็ นการดำเนินการในลั กษณะที่ เป็ น
ธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้
ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการ
ขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อเกิด
กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือตามแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น
(2) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
อาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงเงื่อ นไขในโครงการจั ด การกองทุ นรวม หรือ มี ก ารแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง
กฎหมายว่าด้ วยหลั กทรัพย์และตลาดหลั กทรัพย์ รวมทั้ งกฎกระทรวงและประกาศที่ อ อกตามกฎหมาย
ดังกล่าว หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณี
อื่นใดอันจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่ประสงค์จะรับ
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.
ว่า ด้ ว ยเรื่ อ งคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ดู แลผลประโยชน์ ของกองทุ นรวม ซึ่ งออกตามความในมาตรา 121 แห่ ง
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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
ผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถู กต้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจาก
การตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็น
อย่างอื่น บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำ
การ นับแต่วันที่ได้ แก้ไขเสร็จสิ้น หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิ ได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
กำหนด บริษั ท จั ด การจะขออนุ ญ าตเปลี่ ยนตั ว ผู้ ดู แลผลประโยชน์ ต่ อ สำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไขเมื่อได้รับอนุญาตแล้วบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์อื่นแทนโดยพลัน
(5) ในกรณี ที่มีมติเสี ยงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจำนวนหน่ ว ยลงทุ น ที่ จำหน่ า ยได้ แล้ วทั้ งหมดของโครงการจั ด การกองทุ นรวม เรียกร้อ งให้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณี ผู้ ดู แลผลประโยชน์ ก ระทำการอั นเป็ นการขั ด แย้งกั บ ประโยชน์ ข องกองทุ น รวมหรื อ 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
ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมที่
(1) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
เเขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-470-3207
(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/หรือที่ผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรื อ ศู น ย์ รั บ ฝากต่ า งประเทศ หรื อ ผู้ รับ ฝากทรั พ ย์ สิ น ที่ ดู แ ลผลประโยชน์ แ ต่ งตั้ ง เพื่ อ เก็ บ รั ก ษา
ทรัพย์สินในต่างประเทศ
3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080
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ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080
ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080
ชื่อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080
ชื่อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080
ชื่อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-645-0080
ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา
ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์
ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4
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ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์
ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน
ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์
ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4
ชื่อ : นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา
ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์
ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4
ชื่อ : นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์
ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์
ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4
บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็น
บุ ค คลที่ ไ ด้ รับ ความเห็ น ชอบตามประกาศว่ า ด้ วยการให้ ค วามเห็ นชอบผู้ ส อบบั ญ ชี โดยบริษั ท จั ด การ
จะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจำรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองทั่วไป
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :
ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 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
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หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
5. ผู้จัดจำหน่าย :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
ไม่มี
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2544-3874-76 และสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ
บริษั ท จั ด การอาจแต่ งตั้ งผู้ สนั บ สนุ นการขายหรือ รับ ซื้ อ คื นหน่ว ยลงทุ นเพิ่ ม เติ ม หรือ ยกเลิ ก การแต่ งตั้ ง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลัง ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รับ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ดั งกล่ า วอาจเป็ น บุ ค คล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลทีส
่ ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุ นของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับ
การแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมในการปฏิบัตห
ิ น้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่กำหนด
ไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่
กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) แจกจ่าย หรือจัดให้มีสถานที่สำหรับจัดวาง หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม ใบคำขอใช้บริการกองทุน
ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบสั่งขายหน่วยลงทุน คู่มือผู้ลงทุน เอกสารเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของกองทุน
รวม หรือเอกสารอื่นใดของกองทุนรวมตามที่กฎหมายหรือ ก.ล.ต. กำหนด ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ใน
การส่งเสริมการขาย
(2) รับใบคำขอใช้บริการกองทุน ใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งขายหน่วยลงทุน และรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนจาก
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวม ตลอดจนการจัดทำข้อมูลการสั่งซื้อ หรือการสั่งขายคืน หรือการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน เพื่อนำส่งให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนจะต้องบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบต่าง ๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด
(3) คื นเงิน ค่ า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ นให้ แก่ ผู้ สั่ ง ซื้ อ หน่ วยลงทุ น ที่ ไม่ ไ ด้ รับ การจั ด สรรตามเงื่ อ นไขที่ ระบุ ไว้ ใ น
โครงการจัดการกองทุนรวม
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(4) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(5) ชี้ แ จงและเปิ ด เผยข้ อ มู ล ให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น หรื อ ผู้ ที่ ส นใจจะลงทุ น ทราบ ในกรณี ที่ มี ก ารแก้ ไ ข
เพิม
่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม
(6) ปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใน
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธี การโฆษณากิจการของ
บริ ษั ท หลั ก ทรัพ ย์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การขายและให้ บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ การจั ด การกองทุ น รวม และการจั ด การ
กองทุนส่วนบุคคล และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกั บการโฆษณา หรือการขายและรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
(7) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ
สิท ธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับ ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวม ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น
7. ผู้ดแ
ู ลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่มี
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ ดูแล
สภาพคล่อง) : ไม่มี
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
9. ที่ปรึกษา : ไม่มี
9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
ไม่มี
หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :
9.2. ที่ปรึกษากองทุน :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
ไม่มี
หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :
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10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไม่มี
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ โดยผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามหนั งสื อชี้ ช วนส่ว นโครงการ ข้ อ 7 "การรับ ซื้ อ คืนหน่ วยลงทุ น" ทั้ งนี้ สิ ท ธิของผู้ ถือ หน่ วยลงทุ นจะ
เกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :
เป็นไปตามรายละเอียดข้อ 14 “การจ่ายเงินปันผล” ในหนังสือชีช
้ วนส่วนข้อมูลโครงการ
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรร
และการโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม
13.4. ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามที่ระบุไว้ใน
หัวข้อ “เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :
ผู้ถื อ หน่ วยลงทุ น มีสิ ท ธิล งมติ เพื่ อ ให้ บ ริษัท จัด การทำการแก้ ไขโครงการจัด การกองทุ นรวมหรือ แก้ ไ ข
วิ ธี ก ารจั ด การได้ ทั้ ง นี้ บริ ษั ท จั ด การจะกระทำการตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารตามที่ ระบุ ไ ว้ ใ นข้ อ 19
"วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ"
13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการ
ชำระบัญชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :
ไม่มี
13.8. อื่น ๆ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่า
ในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่ งลงนาม
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
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ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่
เกินไปกว่าส่วนของทุ นของกองทุนรวมที่ ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิ ท ธิใน
การได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนด
ของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- ใบหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- อื่นๆ
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
กองทุนจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
ราย เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนรูปแบบอื่นเพิ่มเติมได้
14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชือ
่ ผู้สงั่ ซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ
้ อ
ื
หน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนั งสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุ ก
ครั้งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการ
ทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำ
การนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีที่ เป็นการสั่งซื้อในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้งแรก และ/หรือ
ภายใน 7 วันทำการนั บ แต่ วัน คำนวณมู ล ค่ าทรัพ ย์สิ น มู ล ค่ าหน่ วยลงทุ น ราคาขายและราคารั บ ซื้ อ คื น
หน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้ งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที่
ไม่ ระบุ ที่อ ยู่ไปรษณี ย์อิ เล็ก ทรอนิ กส์ (E-Mail Address) ตามที่ อยู่ที่ ระบุไว้ในใบคำขอใช้บ ริก ารกองทุ น
หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมตามวิธีการที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
(4) บริษัท จัด การจะถื อเอายอดคงเหลื อ ของหน่ วยลงทุ นที่ ป รากฏในทะเบี ยนผู้ ถื อหน่ว ยลงทุ นและใน
หนั ง สื อ รั บ รองสิ ท ธิ ในหน่ ว ยลงทุ น ที่ ส่ งให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นฉบั บ ล่ า สุ ด เป็ นรายการที่ เป็ น ปั จ จุ บั น และ
ถูกต้อง
14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชือ
่ ผู้สงั่ ซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ
้ อ
ื
หน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(2) บริ ษั ท จั ด การหรื อ นายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น หรื อ ผู้ ส นั บสนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น
(ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จำกัด (มหาชน)) จะออกสมุด บัญ ชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุ นให้แก่ผู้สั่งซื้อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนได้ 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)) จะดำเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุ นให้แก่ผู้ถือ
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หน่ วยลงทุ นภายในวันที่ บ ริษั ท จั ด การหรือ ผู้ ส นั บ สนุ นการขายหรือ รับ ซื้ อ คื นหน่ วยลงทุ นได้ ท ำรายการ
สั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน หรือภายในวันทำการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนด้ วยตนเอง ณ ที่ ท ำการของผู้สนั บสนุนการขายหรือรับซื้อ คืนหน่ วยลงทุน(ธนาคารไทยพาณิ ชย์
จำกัด (มหาชน)) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชีหรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้
(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
มีหน้าที่ในการนำสมุ ดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันเสมอ ได้ ณ ที่ทำ
การของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) หรือ ณ ที่
ทำการที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการ
ซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่มีการปรับรายการให้เป็นปัจจุบันครั้งล่าสุด เป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง
(6) ผู้ สั่ งซื้ อ หรือ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นที่ ร้อ งขอออกสมุ ด บั ญ ชี แสดงสิ ท ธิ ในหน่ วยลงทุ นจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
ข้ อ กำหนดและเงื่อ นไขต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ สมุ ด บั ญ ชี แสดงสิ ท ธิ ในหน่ วยลงทุ น ตามที่ บ ริษั ท จั ด การ
กำหนด
ทั้งนี้ บริษัท จัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุ คคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้ อคื น
หน่วยลงทุนรายอื่น สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ่งบริษัท
จัดการจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ โดยไม่ถือว่าเป็น
การดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ
14.2.3 ใบหน่วยลงทุน
บริษัท จัด การหรือนายทะเบี ยนหน่วยลงทุ นจะดำเนิ นการออกใบหน่วยลงทุ น (Scrip) ให้ กับ ผู้ถือ หน่ วย
ลงทุ น เฉพาะในกรณี ที่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นร้ อ งขอให้ บ ริษั ท จั ด การออกใบหน่ ว ยลงทุ น เพื่ อนำไปใช้ เ ป็ น
หลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหน่ วยลงทุนทุก
กรณีจะกระทำเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(2) ยื่นใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียน
หน่วยลงทุน
(3) นายทะเบี ยนหน่ วยลงทุ นโดยได้ รับ มอบหมายจากบริษั ท จั ด การจะดำเนิ นการออกใบหน่ ว ยลงทุ น
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุ นกรอกในใบคำขอ สำหรับกรณีที่ ผู้ถื อ
หน่ วยลงทุ นกรอกจำนวนหน่วยลงทุ นในใบคำขอมากกว่า จำนวนหน่ว ยลงทุ นที่ ป รากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วย
ลงทุนสำหรับหน่วยลงทุนจำนวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
(4) ใบหน่ ว ยลงทุ นที่ บ ริษั ท จั ด การออกให้ ผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น จะมี ข้อ ความตามที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกำหนด ซึ่ งจะระบุ ชื่ อ ผู้ ถื อหน่ ว ยลงทุ น โดยในใบหน่ ว ยลงทุ นจะต้ อ งมี ลายมื อ ชื่ อกรรมการผู้ มี
อำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสำคัญ หรือลายมือชื่ อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้
เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้
ทำได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุ นที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุ นจำนวนดังกล่าว จะต้องนำใบหน่ว ย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อโอนหน่วยลงทุนนั้ น เข้าระบบไร้
ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูป แบบ
หนึ่งให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันการทำรายการซื้ อหรือขายคื นหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุ นของผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุ น เช่ น หนังสือรับรองสิท ธิในหน่ วยลงทุ น และ/
หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทจัด การอาจพิจารณาออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากรูปแบบดังกล่าวข้างต้น เช่น เอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนทางอิ เล็กทรอนิกส์ และ/หรือรูป แบบที่ จ ะมี การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่ มเติ มในอนาคต ตาม
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หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติม เป็นต้น และบริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการเปลีย
่ นแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลา
การส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณี ที่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นจำเป็ นต้ อ งใช้ ใบหน่ วยลงทุ น บริษัท จัด การกองทุ นรวมต้ อ งจั ด ทำใบหน่ ว ย
ลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติ ดังนี้
1. ประกาศขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) หรือวิธีการอื่นใดที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถทราบได้
2. แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนรวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีที่ต่างกันสำหรับหน่วยลงทุน
ที่ ข ายในช่ ว งระยะเวลาที่ ต่ า งกั น ได้ โดยได้ รับ ความเห็ น ชอบจากสำนั ก งาน ก.ล.ต. ก่ อ นดำเนิ น การ
จ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
ในกรณี ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นไม่ ใ ช้ สิ ท ธิ ข อรั บ เงินปั น ผลจำนวนใดภายในอายุ ค วามใช้ สิ ท ธิ เรีย กร้อ งตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด
นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้น
16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
หากมี ก ารผิ ด นั ด ชำระหนี้ ห รื อ มี พ ฤติ ก ารณ์ ว่ าผู้ อ อกตราสารแห่ งหนี้ ห รื อ ลู ก หนี้ ตามสิ ท ธิ เรี ยกร้ อ งของ
กองทุนรวมจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอื่ นทั้งที่เป็นหลักประกัน
และมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ ดังนี้
16.1 กรณีที่บริษท
ั จัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่อ
อยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุ น ณ วันที่บริษัท จัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่ งหนี้หรือสิท ธิเรียกร้อง
เป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้
16.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจำหน่าย
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสำคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระ
หนี้ ต กลงรับ ชำระหนี้ ด้ วยทรัพ ย์สิ น ดั ง กล่ า วแทนเงิน ทั้ งนี้ ตามหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารที่ ส มาคมบริ ษั ท
จัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่ มีค่าใช้จ่ายในการบริห ารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่าย
จากเงินสำรอง รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น
16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการ
จะเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิ
นั้นภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไป
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ยังสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ บริษัทจัดการได้เฉลี่ย
เงินคืน เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุ นรวม
ได้รับชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความใน
ข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์ สิ นอื่นที่ มิใช่ห ลัก ประกันในแต่ ละครั้ง บริษัท จัด การจะต้องได้ รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติพิเศษ
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุน
รวมจะได้จากการรับชำระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจำเป็นใน
การรับชำระหนี้
16.2.2 เมื่อ ได้ รับ ทรัพ ย์สิ น มาจากการรับ ชำระหนี้ บริษัท จัด การจะนำทรัพย์สิ นดั งกล่ าวมารวมคำนวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกำหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุท ธิ ของกองทุ นรวมตามหลั ก เกณฑ์ และวิธีก ารที่ สามาคมบริษัท จั ดการลงทุ นกำหนดโดยได้ รับ ความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้
(1) กรณี เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ประเภทที่ ก องทุ น รวมสามารถลงทุ น ในหรื อ มี ไ ว้ ไ ด้ บริ ษั ท จั ด การอาจมี ไ ว้ ซึ่ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณี เป็ นทรัพย์สิ นประเภทที่ กองทุ นรวมไม่ ส ามารถลงทุ นในหรือ มี ไว้ ไ ด้ บริษัท จั ดการจะจำหน่า ย
ทรัพ ย์สิ นดั งกล่ า วในโอกาสแรกที่ ส ามารถกระทำได้ โดยคำนึ งถึ งประโยชน์ ของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นเป็ น
สำคัญ และในระหว่างที่ บริษัท จัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัท จัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้
ได้บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่อ อยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ
วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้เป็นผู้มี
สิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ก็ได้
ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทไม่ต้องนำตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคำนวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
เงื่อนไขเพิ่มเติม :
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพ ย์สิ นที่ ไ ด้ จากการรับ ชำระหนี้ ไ ม่ คุ้ ม กั บ ภาระค่ า ใช้ จ่ า ยในการเฉลี่ ยเงิน คื นให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น
บริษั ท จัด การอาจนำเงินได้ สุ ท ธิ ดั งกล่ า วไปรวมจ่ า ยในโอกาสแรกที่ ก ารเฉลี่ ยเงินคื นให้ แก่ ผู้ ถื อ หน่ ว ย
ลงทุ น จะคุ้ ม กั บ ภาระค่ า ใช้ จ่ า ยก็ ไ ด้ ทั้ งนี้ หากได้ มี ก ารจำหน่ า ยทรั พ ย์ สิ น ที่ ไ ด้ จ า กการรั บ ชำระหนี้ จ น
ครบถ้วนแล้วและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำ
เงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้
การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุ นรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น
17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :
บริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวมมี ห น้ า ที่ จั ด ให้ มี ท ะเบี ยนผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ อ อกตามมาตรา
125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิ
หรือการจำกัดสิ ทธิใด ๆ แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ป รากฏรายชื่อในสมุด ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุ น หากได้
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กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการ
ตามอำนาจหน้าที่แล้ว
บริษัท จัดการกองทุ นรวมหรือ นายทะเบี ยนหน่ วยลงทุ นจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำนำ
หน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วย
ลงทุ น จะทำให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นไม่ เป็ น ผู้ ล งทุ นสถาบั น ผู้ ล งทุ นรายใหญ่ หรือ ผู้ มี เงิน ลงทุ นสู ง ตามที่
กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่ วยลงทุ น ในกรณี เป็ นกองทุ นรวมที่ เสนอขายต่ อ ผู้ ล งทุ น สถาบั นหรือ ผู้ ล งทุ นรายใหญ่
พิ เศษ และการโอนหน่ว ยลงทุ นจะทำให้ ผู้ ถือ หน่ วยลงทุ นไม่ เป็ นผู้ ลงทุ นสถาบั นหรือผู้ ล งทุ นรายใหญ่
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
18. ข้อจำกัดการถือหน่วยและข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของกองทุ น รวม บริ ษั ท จั ด การกองทุ นรวมจะไม่ นั บ คะแนนเสี ยงส่ ว นที่ เกิ น ดั งกล่ า ว เว้ นแต่ เป็ น กรณี
กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว
จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :
การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือ
ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้
ถือว่ามตินั้นเสียไป
ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจำนวนหน่ วยลงทุนทั้ งหมดของผู้ ถือ หน่ วยลงทุ นซึ่ งเข้ าร่วมประชุ ม และมี สิท ธิอ อกเสี ยงลงคะแนน
หรื อ ของจำนวนหน่ ว ยลงทุ น ทั้ งหมดของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ซึ่ งส่ งหนั งสื อ แจ้ งมติ แ ละมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน) เว้นแต่ กรณี ที่ ก องทุ นรวมมี การแบ่ งชนิ ด หน่ว ยลงทุ น การขอมติ ผู้ถือ หน่ วยลงทุ นนอกจาก
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกีย
่ วกับการขอมติผถ
ู้ ือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่
กำหนดไว้ ใ นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรื อ ตามที่ ก ำหนดในประกาศนี้ แ ล้ ว ให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่
ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติทม
ี่ ีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติ
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
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(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติทม
ี่ ีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :
การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ งของข้ อ ผู ก พั น ที่ เป็ น ไปตามวิ ธี ก ารที่ ก ำหนดไว้ ในข้ อ ผู ก พั น และมี
สาระสำคั ญ ที่ เป็ นไปตามและไม่ ขัด หรือแย้งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรัพย์และตลาดหลั ก ทรัพย์ พ.ศ.
2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไข
เพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติ
พิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่ าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของ
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
(ง) ข้ อ กำหนดเกี่ ย วกั บ การประกั น ตามข้ อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกั บ ตลาดทุ น ที่ ทน.
19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญ ญาประกันในเรื่องใด ๆ
อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(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 รับ ความเห็ น ชอบจากผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ไขเพิ่ มเติ มข้ อผู กพั นให้ มีส าระสำคัญ สอดคล้องกั บโครงการจัดการกองทุ นรวมที่ แก้ไ ข
เพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่ม เติ มข้อ ผูกพั นนั้นเหมาะสม มีค วามจำเป็ นหรือ
สมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด
ต้ องกระทำเป็ นหนั งสื อ ลงลายมื อ ชื่ อ โดยบุ ค คลผู้ มี อ ำนาจลงนามผู ก พั นบริษั ท จั ด การกองทุ นรวมแล ะ
ผู้ ดู แลผลประโยชน์ พร้ อ มทั้ งประทั บ ตราบริษั ท (ถ้ า มี ) บริษั ท จัด การกองทุ น รวมจะจั ด ให้ มี ข้ อ ผู ก พั น
เปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัด การกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดู
ได้ รวมทั้ งจั ดส่งสรุป การแก้ไขเพิ่ มเติมข้ อผูก พันพร้อมทั้ งเหตุ ผลและความจำเป็ นให้ ผู้ถือหน่วยลงทุ น
พร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุน
รวมแบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรื อการไม่ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้
ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชัก ช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาท
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ระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การ
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
22. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
กองทุนจะเลิกเมื่อครบกำหนดอายุ หรือกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี้
22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมด โดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อย
กว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้น
(2) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทำการใด
(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกัน
คิด เป็ นจำนวนเกิ นกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่ วยลงทุ นที่ จำหน่ ายได้ แล้ 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 ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดีย วกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น
ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความ
เชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่
เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือทีม
่ ีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น
ความใน (3) วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังนี้
(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน
(ข) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(ค) กองทุนรวมฟีดเดอร์
(ง) กองทุนรวมดัชนี
(จ) กองทุนรวมอีทีเอฟ
22.1.2 บริษั ท จั ด การจะดำเนิ น การเลิ ก กองทุ นรวมเมื่ อ ปรากฏข้ อ เท็ จจริ งที่ บ ริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวม
พิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (3)
(ก) และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ ให้นำความในข้อ 22.1.1
(3) วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม”
22.1.3 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวน
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ
22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเลิกโครงการ หรือดำเนินการอื่นใด ในกรณีที่มูลค่าหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการลงทุน โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ เพือ
่ ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
22.1.5 สำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิ ก ถอนการอนุ มั ติ ให้ จั ด ตั้ งและจั ด การกองทุ นรวมเพื่ อ
ผู้ลงทุนทั่วไป หากปรากฏว่า
(1) มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โครงการจั ด การกองทุ นรวมหรือ ข้ อ ผู ก พั นระหว่ างผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นกั บ บริษั ท
จัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ
หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
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(2) มี ก ารจำหน่ า ยหน่ ว ยลงทุ นโดยบริ ษั ท จั ด การกองทุ นรวมมิ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ห รือ ดู แลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปตามที่กำหนดในประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัด ส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน
22.1.6 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มี
เหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุน
ของบุคคลหรือกลุม
่ บุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจ
ของบุ ค คลหรือ กลุ่ ม บุค คลใด และสำนั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ดำเนิ นการแจ้งให้ บ ริษัท จั ด การ
กองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มี
การชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์ หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุ น
รวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ทำการแก้ไข หรือ ดำเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนิ นการตามที่ สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่ งได้ หรือ ดำเนิ นการแล้ วแต่ ไม่ ส ามารถทำให้ ก องทุ นรวมเป็ นกองทุ นรวมเพื่ อ
ผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง
22.1.7 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสำนักงานมีคำสั่ง
เพิ ก ถอนการอนุ มั ติ ใ ห้ จั ด ตั้ งกองทุ น รวมตามประกาศคณะกรรมการกำกั บ ตลาดทุ นว่ าด้ วยหลั ก เกณฑ์
เงือ
่ นไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน
22.1.8 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการกองทุ นรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการสิ้นสุดลง
ของการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมหรือดำเนินการตามหนังสือชี้ชวนโครงการ ข้อ 5.5 “การคืน
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุน” ได้
22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :
22.2.1 เมื่อปรากฏกรณีตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม
ดังต่อไปนี้
(1) ยุติการรับ คำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ เกิด เหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ
22.1.2
(2) แจ้งให้ผู้ถื อหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณี ย์ลงทะเบียน
รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้
บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์
ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2
(3) จำหน่ า ยทรั พ ย์ สิ น ที่ เ หลื อ อยู่ ข องกองทุ น รวมเปิ ด ดั งกล่ า วภายใน 5 วั น ทำการ นั บ แต่ วั น ที่ เ กิ ด
เหตุการณ์ ตามข้อ 22.1.1 หรือข้ อ 22.1.2 เพื่อรวบรวมเงินเท่ าที่ สามารถกระทำได้เพื่ อชำระค่าขายคื น
หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(4) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน
10 วันทำการนับ แต่วันที่เกิ ด เหตุก ารณ์ต ามข้อ 22.1.1 หรือ ข้อ 22.1.2 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่ า
ขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมเปิดนั้น
22.2.2 กรณี โครงการจัดการกองทุนรวมเลิก เพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
หรือเพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการ
บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บน
เว็บ ไซต์ของสำนั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และแจ้ งให้ต ลาดหลั กทรัพย์ท ราบในกรณี ที่ ห น่ว ย
ลงทุนกองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
(2) ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิก
กองทุ น รวมเป็ นเวลาไม่ น้อ ยกว่า 5 วั นทำการ เช่ น เผยแพร่ ข้อ มู ล ไว้ บ น Website ของบริษั ท จั ด การ:
www.scbam.com หรือวิธีอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม เป็นต้น

20

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Opportunity
(3) จำหน่ายทรัพย์สินของกองทุ นรวม เพื่ อรวบรวมเป็น เงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืน เมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวัน
เลิกกองทุนรวม
23. 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 ยและเงิน ค่ า ตอบแทนในการชำระบั ญ ชี ข องกองทุ น รวมจะหั ก จ่ า ยจากทรั พ ย์ สิ น ของ
กองทุนรวม และผู้ชำระบัญ ชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุ นตามมูลค่ าทรัพย์สินสุท ธิ
เท่าที่คงเหลืออยูต
่ ามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่ อ ได้ ช ำระบั ญ ชี เสร็ จ เรี ย บร้อ ยแล้ ว ผู้ ช ำระบั ญ ชี จะทำการจดทะเบี ย นเลิ ก กองทุ น รวมกั บ สำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบีย นเลิกกองทุนรวมแล้วหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคง
ค้ า งอยู่ ให้ ผู้ ช ำระบั ญ ชี จั ด การโอนทรัพ ย์สิ น ดั งกล่ า วให้ ต กเป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ของสำนั ก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุ นรวมที่ผ่านการอนุมัติ จากสำนักงาน หรือผ่ านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุ นกั บ บริษั ท จั ด การกองทุ น รวม ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของข้ อ ผู ก พั น ระหว่ า งผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นกั บ บริษั ท
จัดการกองทุนรวม
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หนังสือชี้ชวนส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Opportunity
SCB Asia Opportunity Fund (SCBAO)

“บริษั ท จั ด การกองทุ น รวมได้ ส อบทานข้ อ มู ล ในหนั ง สื อ ชี้ ช วนฉบั บ นี้ ด้ ว ยความระมั ด ระวั ง ในฐานะ
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมแล้ว และบริษัทจัดการกองทุนรวมขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ”

นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์
Executive Director
ผู้บริหารกลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน

อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 7 – 8
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจก
ั ร เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501
www.scbam.com

