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�	����5�7���D2���5���ก���	�
����� (Hedging) 0�ก�������ก5����� 
(Foreign Exchange Rate Risk) ����0��	� ก���4���@@����5A�B�����2�C6��D ��7��0����@@�8��������	����������6�ก�������
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** ������0������ก��������กกA���05������5����
�	�
�
�7�
 :��กA�������� 
�ก6�0�ก����7�� 	��������������	����������	������ 89������	�
�7�7	������:���ก�� ��6=��0��ก����05���26�
���������B��
���
ก��0��ก��������กกA�0�6� �� ��ก�C���������3����������ก����� �����������ก
������0����4�ก	�������3�������:��i�������5���� ���0�� 	�������������	������ ��6=��0��ก������	��6�B6���กกA����B��
���
ก��0��ก��
26�
�6
 :��07 
�ก6�2�����������B��
���
ก��0��ก������7�� 	��������������	����������	������ 

�P�K��ก��ก$��,!  

��6=��0��ก����0ก4���
�6�������B��ก��
ก�����:��
���@@�8����������
ก������	
 ����
���กกCrD ����� � ��7	6B�ก���������ก���
�C7ก��
ก�� ก.�.�. 5�7ก�;ก���� 

�+������-+�/������� (Benchmark) 

 
�
� �����0�ก5A�ก������	
�������������ก�����7�7	������� 
�ก����BDก�����������������������7����:���ก������������������	
��7�������0��������:���ก�� (Buy and Hold) :��
�ก��5�7
�Cก��3������� 	� 09� 
�0�5A�����
���	���	�� 

��6=��0��ก������	��6�B6���075������5����	���	����ก��5����������
�����6=��0��ก���A��	���7�
�7�
 89����4�<�����ก����:����
ก����������ก���� :����6=��0��ก��0756�3����
4���7�0����� 34������������	�������������0��9�	�����
�ก��5�������	���	�� ���B6���
ก���	ก����	���	�� ��7���3���ก��5�������	���	�����ก���	3���ก����5�7ก�;��	A� 8�D�����6=��0��ก�� <����	�����34��������
������
5�7:���D0�ก���
4���ก������6��0����� �� 

����� �กA��
 ��ก�C�ก��5������5����	���	��2������5A� 5��
5�7ก�; ����� ���7���ก��������
��
��6=��0��ก������� ��7/���� 
5�7ก�; ���ก�����������ก����C7ก��
ก�� ก.�.�. ก���	ก��
���>��ก��	��3�ก�����6�������ก������	
 ��7/���� ก��
5������5����	���	����ก�����5����������ก�C����34���ก��	����������	���	�� 
� ��0��������56�3����
4�/��������ก���	��ก��� 5 :����6=��

 ���������ก�����F��-��%���� 
�+��+KF-�!

���	�,��E,�������-
"��#$���ก������ 

�+���-�
ก��%���� 


��!��ก��#%��KH�� 
(���
�) 

I�ก������* I�กก��%���� 

�6�M�ก B. Doha Bank (DOHA) - ก����D A- (FITCH) 19.00% 0.90% 0.17% 

�6�M�ก B. Qatar National Bank (QNB) - ก����D A (FITCH) 19.00% 1.00% 0.19% 

�����6�M�ก The Saudi National Bank, Singapore Branch A- (FITCH) 19.00% 0.85% 0.16% 

����ก4��ก���6��� B�����ก����6���6�<��� 0�ก�� (
����) -  �� A (TRIS) 19.00% 0.85% 0.16% 

���������� Malayan Banking Berhad - 
��8�� A3 (Moody's) 14.00% 0.80% 0.11% 

�6�M�ก B. Commercial Bank of Qatar (CBQ) g ก����D A- (FITCH) 10.00% 1.00% 0.10% 

�	
 100.00%  0.89% 

��ก ������0��� (:��5�7
�C)** 0.24% 

#%��KH��P��
��!�� ��!����	-%�ก��%����
��!�� 3 	�,�� 0.65% 
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0��ก��07�0��ก��5������5�����ก���	���34�������	������������	�����3���ก��5�7ก�;��	A� 8�D�����6=��0��ก�� <����	�����34������
��
������5�7:���D0�ก���
4���ก������6��0����� �� 

#%��KH�����#$�%����I���I�ก	���%���� 

34������
�:�ก�����07 �����3�����������4�ก	���������ก�����6�M�กB�����  

���+KF-�!	�����"��ก����� 

���+KF-�!	�����"��ก����� 

��M 1 2 3 4 5 6 7 8 �$� 
4 : 	�����
��ก%��F���"�����M 

%����G��+�JK+���+ZK�% H%�����������	�ก�� P��!������� non-investment grade / unrated !�	ก�� 20 % "�� NAV 

%+ก_������MF+L"��ก������-! 

Q: ก������-!���	
a�ก������-!���!�ก��กM���
��	R�"��#$�%���� ��,�!�ก��HK������"�����-�%������,�!� ������? 

A: ก��������5A�ก������	
������34�
��6�������4� ��7 
�
�ก��������6�������	������ 

Q: ก������-!���!�IM�-�	������PF��ก��%�����	���G�? 

A: 0��	��6�������:���ก�����ก�� 15,000 ������� :�����7�	����7�7	��ก�����������	�������������ก ��6=��0��ก����0���
������	������ก6�0��	��6�������:���ก�� �� 
�ก6� 2,250 ������� �����6�5A�0��	����	������ 
�ก6� 225,000,000 ���	� 

Q: ก������-!���	�!���!���I�	
a����	%,�ก�M��+K	���%����%+ก_��G�H%�#$�%����F-�%����G�����	-%�	���G�? 

A: �
�7�
ก���6���������34�������������ก����	���:�ก����ก�����3�������0�กก�����������������������<����>��7�ก�����
�
��C<�2��7���3������������ ��7��
������������	��7�7	��5�7
�C 3 ���� (:�� 
����ก	�� 2 ���� 15 	�� ��7 
�ก6� 3 
���� 15 	��) 

Q: 
+II+�G����!�#%ก���K�����!��+��MF+L���	���%����"��#$�%����? 

A: 5�00�����
�3�ก�7���������@  ���ก� 

ก��	
%����H
%�"����F����������� : �	�
3��3	��������������������������
�0�กก��5������5����������3������� 
���3������������������������ก����������4�5������5�� 5���6;������ก�����
 ��� 
��������3����������� 2��B������7����
����ก4�กA07
�����26�
�4��9�� ก�����กA07 �����3����������45���ก� � (Capital Gain) �����������3�������26�
�4��9��07�����
����2��B������7��������ก4���������ก�����กA07ก6�3��������9�� �� 

F-�!��!��EG�ก���M	���J��ก�IH%�F-�!��!��EG�ก���M������"��#$���ก������ : 0�กก�����ก�����07�������������
���������������������7/��������5�7�; ���6 �������������������ก:��<����>��7/������>	6���ก60 ��������������<���ก��    
���������������ก:��B�����2�C6��D������6=���ก�� ��7/�����6�M�ก 34��������0 �����3�ก�7��0�กก��36�������7�������34���ก
������
������������ก�������� 89��ก��������ก���	
��	�
�����0�กก��36�������7�������34���ก������ �� 

Q: ก������-!���	
a�ก������-!���!�#$�
��ก+�	���%������,�	
a�ก������-!���!���	���I�F��!F���	��������,�!� ? ������ ? 

A: ก����� 
�
�34�5�7ก���6�������������
�����6��������ก�34������  
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Q: ก������-!���!���K����	-%�K+L��������? 

A: 	������6����������@�� 5�7
�C 3 ���� ������	��0��7����ก�����2�D�6�5A�ก������	
 

"��กM���G�ก��c,��"��H%�P�����-�%���� 

Q: ก������-!���!�-�J�ก��"��H%��+Kc,��F,����-�%����������? 

A: ก��	���"�����-�%���� 

 ������ก	���
�����������ก : 34����������8������	������������� 
�����ก	�� 500,000 ��� ���������	������ ���	��7 10.00 ���  

 34��������
�������8������	������ ����ก	����ก�� ���7�	���ก���������������ก�7�	���	����� 4 g 10 �����
 2565  ����� 

� B����� ��2�C6��D 0�ก�� (
����) ��7����ก���������ก���� 	�� 8.30-15.30 �. 

� ��0.  ��2�C6��D 0�ก�� :�� 0-2777-7777 ก� 0 ก� 6 	��56���ก�� g 15.30 �. 

� ��6ก��B���������6����D�A� SCB EASY FUND <����� SCB EASY NET www.scbeasy.com 	�� �6�
�����6ก�� -16.00 �. 

� 34���������ก������������8���������	��������
�����6=��0��ก��ก����  

������� ��6=����0260��C�26�
�6
/5������5��34���������ก������������8���������	�����������������ก�����������	������
��<������ �� 

��6=��0��ก������	��6�B6���075����� �ก	�� ����5������5��
4��������������ก������8����������ก �����
4��������������ก���	07 
����
ก	�����กกCrD��
�������ก����C7ก��
ก�� ก.�.�. ก���� �������2���5�7:���D���34�������	��������6=��0��ก��07�0�����34�������	�
�����������	����� :��075�7ก�;3������	A� 8�D�����6=��0��ก�� �������������������
�����6=��0��ก��ก���� 

������ก	���
�������������� : ก�����07 
�56����������	������<������ก���������������ก 

ก��I+�������-�%����  

ก�����������	������	����ก ��6=��0��ก������34���������ก������������8���������	������07260��C�0��������ก��0��
0���������ก������7����ก����������34���������ก������������8���������	��������ก0�กก�� :������7����ก�������070�����
���ก��34�����8���:��������กกCrD |����8���ก���  ��ก���I  

��ก�C����
����	��������������0�ก	�����������	������	����ก ��6=��0��ก������34���������ก������������8���������	������
07260��C�0��������	������:��������กกCrD |����8���ก���  ��ก���I ��ก�C��������8���2���
ก�� ��7
�0��	����	������ 
�2���2�
���ก��0����� ��6=��0��ก������34���������ก������������8���������	������07260��C�0��������	��������
�����	�0��	����	�
����������
���0����� ������ก�34�����8������	������ ������� ��6=��0��ก����	��6�B6���070��������� 
�0��������	��������������	�����
�����
� �� :�� 
�0�5A������0�����������	����� 

34�����8������	������07 �����ก��0��������	��������
�������8��� ����0�ก�����6=��0��ก�� ��������7�6����8������	�������A
0��	�
���	 

ก��F,�	���F��c,�����-�%���� 

��ก�C����34�����8������	������ 
� �����ก��0��������	������ 
�	�������
����������	� ��7/������ก�C������6=��0��ก���������6
:���ก������	����������	�������������ก ����<������0�ก�6������7�7	��ก�����������	�������������ก �����0�ก 
(1) ก�C����
�ก��0���������	���������34������ �� 
��9���
�6������� 
(2) ก�C����
�
4�������	���������0������ ���������ก���ก���������ก	�� 400 ������� ������� �9����4�ก������26�60�����6=��0��ก�� 
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(3) ก�C����ก����� 
���
�������� ����
	����5�7���D���ก�����������
�7�
 ��������0�ก5�00����������������3����������
���������ก�����07��� 5�����5�����	���������
��������@ ������� �9����4�ก������26�60�����6=��0��ก�� 

:����6=��0��ก��07���6ก��0���������	��������7�0���������ก����C7ก��
ก�� ก.�.�. ����<���� 15 	������������	�����0�ก
	���6������7�7	��ก�����������	������ 89����6=��0��ก�� ��7/����34���������ก������������8���������	������07���7�6����
8������	������2���
3�5�7:���D�� ? ���ก6��9��0�ก�6���� �����0�กก��0���������	������ (���
�) �������ก�34�����8������	������5A�
�A��������
i2�7����0�������
34�����8������	������ ��70�������� 5�=C��D���7������
�����4�����7�� 	��������������6ก��
ก����������������@�����B����� ��2�C6��D 0�ก�� (
����) ����B�����2�C6��D�����������6=��0��ก�� ��
�ก��ก����26�
�6

<������ 5�7<��6��72��������
���2�D 89�� ���7�� 	��������������6ก��ก����� <���� 1 ��������������	�����0�ก	���6�����
�7�7	�����������	�������������ก��
�����	�����6����8������	������ �������6�ก����������
�����6=��0��ก���A��	� 2���
��ก=�3�5�7:���D���34�����8������	������ ��ก��6=��0��ก�� 
���
�������6���73�5�7:���D<����ก����	������ ����������0�ก
�	�
36�2��������6=��0��ก���� ��6=��0��ก��07���7��ก����������� 
����ก	�������7 7.5 ���5� ����������	�����0�ก	��������
ก����	���������34�����8������	��������	� 

 ก���M��	���F��c,�����-�%���� 

 34��������
������7�6����8������	���������ก����� :��
�����7���������� 

 � ก�C�34�����������ก��3���B����� ��2�C6��D 0�ก�� (
����) ��7�������B����� 

� ���75A��A� �������}�D��	��������	ก��	���������8������	��������7�������
i2�7����0�������
  

"B����� ��2�C6��D 0�ก�� (
����) 2���ก�����56������6=�����ก���2�D0��ก��ก�����  ��2�C6��D 0�ก��I 

� ก�C�34�����������ก��3�����6=��0��ก�� ���� 34���������ก������������8���������	���������������� �����ก���������� 

� ���A������6������ |��@��0��8���ก�������0. ��2�C6��D 0�ก��I :��
�����7����B����������� 5��� 

                                   J��F�� 	%"���K+L�� 

B����� ��2�C6��D 0�ก�� (
����) 049-3-14025-7 

B�����ก�6ก� �� 0�ก�� (
����) 745-1-03996-7 

B�����ก����2 0�ก�� (
����) 129-3-16153-3 

B��������� ��B���� 0�ก�� (
����) 001-1-53664-6 

B�����ก���;�����B�� 0�ก�� (
����) 777-0-05798-9 

B����� �4:��� 0�ก�� (
����) 739-3-63022-5 

B�����ก��� �� 0�ก�� (
����) 039-6-03711-9 

B�����86������กD 5�7�; ��  080-0-35104-9 

B�������
�6� 000-0-43239-3 

B������6�:ก� 0�ก�� (
����) 0001-114-005054-9 

B�����ก����6���6� 0�ก�� (
����) 10-0000227-0 

B���������D ����D ����D 0�ก�� (
����) 889-100822-9 

B����� �8���8� ( ��) 0�ก�� (
����) 101-1-00545-8 

B���������ก���78���� �����ก6�����D5������ 0�ก�� 014-7-67600-1 
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                                   J��F�� 	%"���K+L�� 

B����� 8� ��A
��  �� 80-0026905-7 

��6=��0��ก����0260��C�������7���8������	��������	�	6B�ก�������������ก����0�ก���ก���	 	��������:����6=��0��ก��07�0�����       
34����������3������	A� 8�D�������������������
�7�
  

"����-����J�G�ก��"�����-�%���� 

� ��ก�C����
����ก��0���������	������ ���ก�� 0��	��6�������:���ก��ก������ก�����6������7�7	��ก��������
���	������ ��6=��0��ก����0260��C�56�ก����������7���6�ก��0��7����ก�����2�D�6����:���ก��5A�ก������	
 

� ก�C�34���������5A������B��
������ 34������2���������	��
���������	������ �� ����34������������� 2 ���9�� 5��� 
�ก6� 4 
�� กA��
���������	��������	
ก�� �� ���������ก�C�34���������5A��6�6��������� 34������ 
���
���������	��������	
ก��34�����
 �� ������� ��
���กกCrD ����� ���7	6B�ก�������6=��0��ก��ก���� 	�������6=��0��ก��07���@��5A���������� 

� ��6=��0��ก������	��6�B6���075L6�Bก������8������	��������ก��6=��0��ก��
6 ������6����0��8������	������<�����7�7	��
���ก���� 	�������6=��0��ก��07ก����5A���������� 

� ��6=��0��ก������	��6�B6��ก��5������5��	6B�ก��������7�6����8������	��������	������������ก�����������	������
�������ก (IPO) ���6 ��6=��0��ก����0260��C�������7�6����8������	��������	�����ก���	:��ก��������75A��6��� ��7/����
�6�:�� ��7/�����������D�A� ������� ��������9����4�ก������26�60�����6=��0��ก��89��ก�����6�ก�����ก���	��6=��0��ก��07
���9��9�5�7:���D���ก�����5A�����@ 

� ��6=��0��ก������	��6�B65L6�B���07���������	���������ก���������ก�34���������5A������B��
��������� 2 ���9�� 5��� 
�
ก6� 4 �� ������	��������	
ก�� ��75��กL	��34��������������������
������	6� 

� 2���5�7:���D�4�������ก����6���0��ก��ก����� ก�����������	���������ก����������4�������26�60�����6=��0��ก�����
2���34����	 :����6=��0��ก������	��6�B6���07���/5L6�B���07���������	���������ก���������ก��������กA �� :����������
��6=��0��ก��
�	����5�7���D���07 
����������	���������ก������������ �	
�9���� 
�0�ก��2��� 2�
�������>�
�6ก� 34����
�
�6��>����4�������>�
�6ก� �����89��5ก�6
��6�������4�������>�
�6ก� �	
�9�ก�����2�D�6������������ก���	 ��7��6=����������
������	�89��0�����
��9����7���6�ก60ก��
������>�
�6ก� 

� ��6=��0��ก������	��6�B65L6�B������8������	���������34������ ��กก������8������ก���	���ก�����กกCrD�������ก���
�C7ก��
ก�� ก.�.�. ����
�3�ก�7�����ก����6���0��ก��ก����� ���������ก6��	�
��������กX�
��������������������
��6=��0��ก������ก����� :����6=��0��ก��07���9��9�5�7:���D���34�������	������5A�����@ 

 ก���+Kc,��F,����-�%���� 

 ��6=��0��ก��07���6�ก�����8���������	������:�����:�
��6���34�������	����������7���2�����������	 
����������:���ก����

��	�	�������6=��0��ก��ก���� ��ก�C�	�����ก�������8���������	�������������ก��	��������ก�������6=��0��ก�� ��7/�������ก��
	���������5�7�;���ก���������� (ก�C����
�ก�������������5�7�;) ����5A�	���������ก����C7ก��
ก�� ก.�.�. 
������������6=��
0��ก���������������8����������������������	���������ก�����56� ��6=��0��ก��07���6�ก�����8���������	��������	����ก����� 5  

 ��9�� C 	���������:���ก�� ��6=��0��ก������	��6�B6���6�����������������
����34�������	��������ก��� 5�����������ก�����
56� ��2�C6��D�����������7�7��������ก������	
�����6����������4�<�����ก����6��������6=��0��ก��<���� 5 	����ก����� 5 	��
�����6=��0��ก��07ก�����������@�����5A���������� �� :����6=��0��ก����������7�������	������07��ก�ก��������6�B6��
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���	���������34�������	������<���� 7 	����ก��������	���������ก��:�����	������ 5���ก�����56� ��2�C6��D�����������7�7
��������ก������	
�����6������6=��0��ก��ก���� ��6=��0��ก����0260��C�5����������ก	��
4��������������ก�������/����8���
ก�����56� ��2�C6��D�����������7�7��������ก������	
�����6����� ���9����4�ก������26�60�����6=��0��ก��  

 ������� 34�������	��������
��������ก��8��� ������ �������5��������	������ 5���ก��������� �� ��
����� �����7�� 	��������������	�
���ก�����56� ��2�C6��D�����������7�7��������ก������	
�����6����� :��34��������
���������7���������������	� �����
34���������ก������������8���������	�����������6=��0��ก����������  

 ก���M��	���F���+Kc,��F,����-�%�����+�P�!+��  

 (1) 34�������	��������ก�������ก����ก���6���
�����6=��0��ก�����6�ก�����������	���������34�������	������ :����6=��
0��ก�� 
�0�5A�������กก���	 �������	�
�6���
0�ก34�������	��������ก���������� ��734�������	������07 
�:�����������������
ก�����6�ก�����ก���	  

 (2) ����7�������	����������34���������ก������������8���������	������ (���
�) 89�� �����
���
��0�ก��6=��0��ก�� 070�����
�ก��������6�B6�����	��������������� ��������ก�����8���������	������ 2���
����A0����6� ��7��ก�ก��<�=�������
���B��
���
ก�����8���������	������ (���
�) ����ก�34�������	������:����� 5�=C��D�6�Aก����6ก�D (E-Mail) (���
�) ����:�����
 5�=C��D��ก�C���� 
��7�������4� 5�=C��D�6�Aก����6ก�D (E-Mail Address) ��
�����4�����7�� 	��������������6ก��ก�����<���� 7 	����
ก��������	��8���������	������ ����:��	6B���������
�����6=��0��ก��ก����26�
�6
��
	6B�ก������7���������������	� 

Q: ก���G����K��_+�I+�ก��ก������-!��-����J�!�"�����-�%����? 

A: ��6=��0��ก�� ��7/���� 34���� �����
���
��0�ก��6=��0��ก�� 
��6�B65L6�B ��7/���� �7��� ��7/���� �ก�6กก����B��ก��
���34����
���	�����������
����������	� ����
����A��
�	� :�� 
�0������0����� 34�������	������������	����� ��ก�C����ก6����ก��CD��
���ก��CD��9�������������ก��CD������ 5���  

(ก)  34�����8������	������ก��ก����7�����������������6ก��ก����� ��7/���� ������8������	������ ��7/���� ���}��D
������
���34�����8������	������ ��7/���� �ก�����������
�����6=��0��ก��ก����  
������	�2���2�������ก��5L6���6��
กX�
��	��
��	�ก��5���ก����75���5��
ก��}�ก�6� ��7/���� 34�����8������	������ 
������ก����������ก>����? 89��
�����7������
���
��6=��0��ก��ก����  

(�)  ��6=��0��ก���A�	��ก������8������	���������ก���	��0
���ก=C75A�ก��ก�7���	�
36���
กX�
��	����	�ก��5���ก����7
5���5��
ก��}�ก�6� ��7/���� ���5A����������ก��}�ก�6� ��7/���� ���5A����������ก�������������ก���6��ก�ก��ก��
ก��������
กX�
��	����	�ก��5���ก����75���5��
ก��}�ก�6� ������0
���ก=C75A�ก�����ก�����กX�
����������������
กX�
������?  

(�)  ��6=��0��ก���A�	�� ก������8������	���������ก���	��0
�3�ก�7�����ก����������ก������	
 34�����8������	������������� ����
�	�
��������������<�2��ก=CD���B��ก600��ก������� �����������������6=��0��ก�� 

(�) ��6=��0��ก������	��6�B65L6�B���07���������	���������ก���������ก�34���������5A������B��
��������� 2 ���9�� 5��� 
�
ก6�  4 ��������	��������	
ก�� ��75��กL	��34��������������������
������	6�  

(0) 2���5�7:���D�4�������ก����6���0��ก��ก�����ก�����������	���������ก���������ก�����5��������	���������ก����� 
�����4�������26�60�����6=��0��ก�����2���34����	 :����6=��0��ก������	��6�B6���07�������5L6�B���07���������	������
���ก���������ก�����5��������	���������ก���������ก��������กA �� :������������6=��0��ก��
�	����5�7���D���07 
�������
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���	���������ก��������� 
����5��������	���������ก������������ �	
�9���� 
�0�ก��2��� 2�
�������>�
�6ก� 34����
��6��
>����4�������>�
�6ก� �����89��5ก�6
��6�������4�������>�
�6ก� �	
�9�ก�����2�D�6������������ก���	 ��7��6=����������
������	�89��0�����
��9����7���6�ก60ก��
������>�
�6ก� 

(i) ��6=��0��ก������	��6�B65L6�B������8������	���������34������ ��กก������8������ก���	���ก�����กกCrD�������ก���
�C7ก��
ก�� ก.�.�. ���� 
�3�ก�7�����ก����6���0��ก��ก����� ���������ก6��	�
��������กX�
��������������������
��6=��0��ก������ก����� :����6=��0��ก��07���9��9�5�7:���D���34�������	������5A�����@  

Q: ก������-!���!�"��กM���	ก���-ก+Kก��	%,���กM���	-%��M��F��"��F,����-�%���� ก��!�"����,�!��+Kc,��F,����-�
%������!FM�+������+K-�H%�- H%�ก�������+KFM�+��c,����,�"��F,����-�%���� -�������? 

A: ก��	%,���กM���ก���M��	���F��"��F,����-�%����F,�Hก�#$�E,����-�%���� 

��6=��0��ก��07�����ก����ก�����7�6�������������	�������ก�34�������	���������
����������������	���������ก�����56� 	����	
 �� i2�7��ก�C����ก���� 	� 89������ 
�ก6�ก	��ก�C������� 5���  

(1) ��6=��0��ก��260��C����	 
��	�
����:����0�6���7�
����
3�	��5A�ก�C�����������������9�������� :�� ������	�
�A�������
34��4��3�5�7:���D���	  

(ก) 
����0�5A������ 
���
���0������ 0���:�� ���ก���2�D�������2�D�6����ก������	
56� ��������
����
3�   

(�) 
������������ก������	
 
� ��������7�6�0�ก���ก���2�D�������2�D�6��������� 	���
ก����	��5ก�6 89��������ก���	��4���ก����
ก���	���
�����6=��0��ก��  

(2) 34�������	������
����������������	������ก�����������	��7�7	�������6=��0��ก��2�	���������8���������	���������ก�����
�	
56� 
��4ก����:��
�
4����������� 1 �����D�9�� 5 ��7�6�5A������������������7 0.5 ���
4����������������4ก���� ��734��4��
3�5�7:���D��� 
� �����������
4���������ก���ก� ���������������7������ก���������� 

������� ก�������ก�������7�6����������������� ��6=��0��ก��07���6�ก����
����7��������7����:���ก����7���กกCrD���
����ก����C7ก��
ก�� ก.�.�. ก���� 

ก��!�"����,�!��+Kc,��F,���,�!��+K	
%�������-�%������!�+�� 

ก�� 
�������� 
����8���������	��������
������������ 	�����07�������������8����������������������	������ (suspension of 
dealings) 

��6=��0��ก��ก������	
��
������6�ก�� ���4���� 
�ก6� (	����ก��) : 5 

	�����07 �����ก��3���3��	�����ก���	0�ก����ก��� ก.�.�. :����6=��0��ก��ก������	
260��C����	 
��	�
����:����0�6���7
�
����
3�	�� 0�5A������7���ก��8���������	������:�� ������	�
�A����0�ก34��4��3�5�7:���D ก�C�ก6������
5�7ก�;
�C7ก��
ก��ก�ก�����ก���2�D ��7�������ก���2�Dก���� 

��6=��0��ก��ก������	
07 
�������� 
����8���������	��������
������������ 	����	����07�������������8����������������������	�
����� (suspension of dealings)  ����	���������������� 5��� 89�� 
�ก6�ก	��ก�C����5�7ก�;�C7ก��
ก��ก�ก�����ก���2�D��7����
���ก���2�Dก���� 

1. 5A�ก�� 
�������	��������
������8������	������������ 	����	 ����5A�ก���������������8������	�������ก�34������i2�7��� 
�����0�ก5��กL����A00�6������� 
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(ก) ��6=��0��ก��ก������	

��������	������	��34������������� ? 
���	�ก���	����ก��ก��ก�7����������������9�������� 

(1) ก��ก�7�����5A��	�
36�
4�>�������	�
36�>��}�ก�6���
กX�
��ก���	ก��ก��5���ก����75���5��
ก��}�ก�6� 
�	��07
5A�กX�
�� �� ����กX�
������5�7�; 

(2) ก�����ก�������������ก���6��ก�ก��ก��ก������ 

(3) ก��ก�7�����5A�ก��5L6���6��
������ก���	ก��ก���9�������������2�D�6�:�������34�
�����0��
กX�
�� 

(�) ��6=��0��ก��ก������	
 
���
������6�ก���4�0�ก�4ก��� ��7��	0���2�����������A00�6�ก���	ก���4ก��� �������7����@ 

2. ��4����7�	������6�ก��5����������6=��0��ก��ก������	
������������6���0��ก��ก������	
<�����ก��0��ก����������
�����
�0�กก�������6=��0��ก��ก������	
����6
 
���
��������	�
2���2�����6�ก����� ����
5�7ก�;�C7ก��
ก��ก�ก��
���ก���2�D��7�������ก���2�D 	����	�ก�������6�ก��������34�5�7ก��B��ก60ก��0��ก��ก������	
 ก��0��ก��ก�������	������ 
ก��5A��������8���������ก���2�D��7ก��������ก���2�D ��7ก��0��0���������ก���2�D���5A����	������ ��7ก��5A�34�0��ก���6����
��@@�8��������	����� 89�����ก�7�� �� 
�ก6� 3 	����ก�� 

3. ��4����7�	������6�ก��2����6กก������	
 ��ก�C����5��กL����A00�6�89����6=��0��ก��ก������	
260��C����	
��	�
����:��
��0�6���7�
����
3�	��07
�ก�����������	������ ��ก�C���ก�C���9�� ������ 5��� ��7ก���6กก������	
075A�5�7:���D���34����
���	������:���	
 

(ก) 
�ก�����������	���������B6 C 	����	����9��ก6�ก	�� 2 �� 3 ���0��	����	���������0������ �����	�����
� 

(�) 
�����	
ก�����������	���������B6����	��7�7	�� 5 	����ก�� 8���������	���������6����ก���6�5A�0��	�ก6�ก	�� 2 �� 3 
���0��	����	���������0������ �����	�����
� ������� ก�C����5A�ก������	
���
�ก�����7�7	��ก�����8���������	������5A���	� 
(interval fund) ก��260��C��7�7	��ก�����������	������ ���260��C�0�กi2�7����	��7�7	�����	ก�� 89��ก������	
56����
���8���������	������������� 

������� ��6=��0��ก��ก������	
07 
����6�ก����
��� 3 	�����9�� ��ก��6=��0��ก��ก������	
260��C����	 
��	�
����:����0�6�
��7�
����
3�	��ก���6กก������	
07 
�5A�5�7:���D���34�������	���������������4������0�กก������	
�����
����2�D�6������� 
���
���C<�2��7
��<�2����������2���2� ��734�������	���������������4�07 
� �����3�ก�7��0�กก������������ 

ก�� 
���� 
����8������ 
����5��������	��������
���� ��6=��0��ก��075L6���6��
5�7ก�;����ก����C7ก��
ก��ก�ก�����ก���2�D
��7�������ก���2�D ��� ��. 9/2564 ����� ���กกCrD ����� � ��7	6B�ก��0��ก��ก������	
2���34���������	 5 ก������	
2���34���������

6���������� ��7ก������	
2���34������5�7<������� ��75�7ก�;�C7ก��
ก��ก�ก������������ ��. 11/2564 ����� ���กกCrD
ก��0��ก��ก������	
2���34���������	 5 ก������	
2���34���������
6���������� ก������	
2���34������5�7<������� ��7ก�������	�
����� 

ก�������+KFM�+��c,����,�"��F,����-�%���� 

2������
����5�7:���D���34�������	������ ������ก�C����
��	�
0�5A�2�����ก=������<�2���;�=>ก60��7ก���6����5�7�; 
����2�����ก=������<�2���7������ก���6� ��6=��0��ก��07�������������8������� ���������������	���������ก�����56� ��5A�
ก�����	���	 ��
�7�7	���������ก����C7ก��
ก�� ก.�.�. 5�7ก�; �������  
�ก6� 20 	����ก���6����ก�� 	�����07 ������	�
�A�
���0�ก�C7ก��
ก�� ก.�.�. ��������7�7	���������������8����������������������	��������ก 5 ��  
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Q: -�J�ก���+K	
%�������-�%����	
a�������? 

A: ก�����07 
�56�������5��������	�������7�	�������:���ก�� ���0756�������5��������	���������i2�7��	�56����������	�
������������ก������� ��
���กกCrD/����� ������6=��0��ก��ก���� 	�������6=��0��ก��07���@��5A����������  

  ������� ��6=��0��ก������	��6�B6��ก��5������5�� ����26�
�6
����� ���ก�����5��������	��������<������ :�����	�� ������	�

�A����0�ก34�������	���������	 ��707�0�����34�������	������������	�����ก���ก���6�
�����6ก�����ก���	 

  "����-����J�G�ก���+K	
%�������-�%���� 

� ��6=��0��ก������	��6�B65L6�B���07���5��������	���������ก���������ก�34���������5A������B��
��������� 2 ���9�� 5��� 
�
ก6� 4 ��������	��������	
ก�� ��75��กL	��34��������������������
������	6� 

� 2���5�7:���D�4�������ก����6���0��ก��ก����� ก�����5��������	���������ก����������4�������26�60�����6=��0��ก�����
2���34����	 :����6=��0��ก������	��6�B6���07���/5L6�B���07���5��������	���������ก���������ก��������กA �� :����������
��6=��0��ก��
�	����5�7���D���07 
����5��������	���������ก������������ �	
�9���� 
�0�ก��2��� 2�
�������>�
�6ก� 34����
�
�6��>����4�������>�
�6ก� �����89��5ก�6
��6�������4�������>�
�6ก� �	
�9�ก�����2�D�6������������ก���	 ��7��6=����������
������	�89��0�����
��9����7���6�ก60ก��
������>�
�6ก� 

� ��6=��0��ก������	��6�B65L6�B���������5��������	���������34������ ��กก�����5��������ก���	���ก�����กกCrD���
����ก����C7ก��
ก�� ก.�.�. ����
�3�ก�7�����ก����6���0��ก��ก����� ���������ก6��	�
��������กX�
���������
�������������6=��0��ก������ก����� :����6=��0��ก��07���9��9�5�7:���D���34�������	������5A�����@ 

Q: ก������-!���กM���-�J�ก��P�����-�%���� H%�"��IMก+�ก��P��-�������? 

A:  ��6=��0��ก����������7����075L6�Bก��:�����	����������ก�34��������� 
���� |34�
��6�������4�I 	�����5A�ก��:�����
��ก 89��
5A� 5��
5�7ก�;�C7ก��
ก�� ก.�.�.  

Q: #$�E,����-�%����I����K"��!$%	ก���-ก+K!$%F����+���������J� !$%F�����-�%���� H%���F�"��H%��+Kc,��F,����-�%������
I�ก�������G�? 

A:  ��6=��0��ก��075�7ก�;
4�������2�D�6����B6 
4�������	������ ��7�������	������ �� Website �����6=��0��ก��: www.scbam.com ����
����? (���
�) ��ก	����ก����ก�������  

���J�"��#$�E,����-�%���� 

Q: ก������-!!�ก����กH%����!�K	�ก���H������J�G����-�%������,�!�������? 

A:  ��6=��0��ก����������7����07��ก�ก��������6�B6�����	���������ก��34�������	��������ก��������34�������	������
�ก�������ก��
8��������������������5��������	������ 2���5A�ก��������ก�������ก��8��������������������5��������	���������34�������	�
����� :����6=��0��ก����������7�������	������07��ก�ก��������6�B6�����	������<���� 15 	����ก��������	��0�
�7����ก����� ��ก�C����5A�ก������8������7�	�����	�ก���������������ก ��7/����<���� 15 	����ก��������	�������ก������8���
�����������������5��������	������  

Q: #$�E,����-�%����"��ก������-!�����IE$กIMก+����J�G�	�,���G� R��G��	�,���"������? 

A:  �6�B6��ก�����������	������ :  
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 34�������	������ 
���
������������	��������ก������ก��������:���ก�� :����6=��0��ก��07��ก�����8���������	������
���:�
��6 

 �6�B6��ก����
�62����ก� �26�
�6
:���ก��0��ก������������ก� �	6B�0��ก�� :  
 ��ก34�������	������������	������ก6�ก	�� 1 �� 3 ���0��	����	���������0������ �����	�����
����ก������	
 ��6=��0��ก��

ก������	
07 
�����7���������	����ก6����ก���	 	�����5A�ก�C�ก������	
���
�ก��������6����	��������7���	��������6�
���ก���	
�34�������	������2���������	 07����7����������34�������	���������ก���	 ���A
��
0��	���������4� 

Q: �������H%�-�J�ก�����#$�E,����-�%������!��E��-I��KH�-���ก��G�����J���ก	����H%�ก���M	���ก��G�����J���ก	����
"��K��_+�I+�ก��ก������-!	���!	��!? 

A:  34��������
�����	0�4��	�����ก������6�B6��ก���� ��7���6�ก������6�B6��ก���� ��:����6=��0��ก��07��ก���6�5�7ก�; C ���
��ก�������6=��0��ก�� ����5�7ก�;��	A� 8�D�����6=��0��ก�� 

Q: ก������-!���!��������H%�-�J�ก������	����"��#$�%���� H%��P�K��ก�����+K"�������P��ก��K-�ก�����L�P���%�ก�� 
�%��I�-�J�	"���$�ก��K-�ก���+�ก%��-��,�!� ������? 

A:  34�������	��������
�������������������
� ����� 

• ��6=�����ก���2�D0��ก��ก�����  ��2�C6��D 0�ก�� M����4ก�����
2��BD :��.0-2777-7777 ก� 0 ก� 6 

• ����ก����C7ก��
ก�� ก.�.�. (Help Center) :��.0-2263-6000 

• 34��4��3�5�7:���D : B�����ก�6ก� �� 0�ก�� (
����) :��. 0-2470-1962 / 0-2470-1523 :����� 0-2470-1996-7 

ก���7������262��:��ก�7�	�ก�����@�:�����ก�� 
��ก�C������6=��0��ก��ก������	
M��M������ 
�5L6���6��
���กกCrDก���	ก��ก�����
��6���0������ก������	
���5A�ก�����	 5 ��7
ก��M��M������ก�� 
�5L6���6����ก�����ก6��	�
�������ก�ก������	
����34������ ��6=��0��ก��ก������	
07�ก� ����	���	�

������:�� 
���ก��� :����ก�C����ก6����262���7�	�����6=��0��ก��ก������	
��734������ ��6=��0��ก��ก������	
�6���
��������
262������4�ก��260��C�������@�:�����ก�� 

Q: ก����K�R$!�%M	��G�
��	���� 	�,��ก��-����+����M��+K#$�E,����-�%������ก������!�!�R$!�%M	��G�
��	����? 

A:  ��ก�C����34�������	������ 
�
�<4
6������5�7�; ����7 
� ���0�� 	�5A���������� ��6=��0��ก��07�����6������4������6=��0��ก��5A�
<4
6����2���ก��	�����2�D��ก�C��������
�ก��	�����2�D 

K�FF%���	ก���-"���ก+Kก���M	���ก��"��ก������-! 

Q: "��!$%	ก���-ก+KK��_+�I+�ก��ก������-! ? 

A:   ��6=�����ก���2�D0��ก��ก�����  ��2�C6��D 0�ก�� 0�������9��
���	����� 18 
����
 2.;. 2535 5A���6=��������B����� ��2�C6��D ���
 ����������@��0�กก�7��	�ก���������5�7ก��B��ก60���ก���2�D5�7<�B��ก60ก��0��ก��ก������	
 ก�����������������2 ��7 
ก�������	������ 5�00������6=��0��ก�� 
�ก������	
<�����ก����6���0��ก��0��	������
� 470 ก����� ��7
4�������2�D�6����B6
���ก������	
 ���ก�� 896,105,063,080.06 ��� (���
4� C 	����� 31 �6����
 2565)  

�   ��������C7ก��
ก��0��ก�� 
1. ���C���D;�ก�6D 5���
���� 5�7B��0�����������6��� 
2. �������D
��� 5���
�62�D
��� Chief Investment Officer  
3. ������	6C ��;	:<�6� Chief Marketing Officer  
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4. ���56������ <4�	6<���	��B�D Chief Operating Officer 
5. ������B6���D �6
52��BD Executive Director ก���
0��ก���������������� 
6. ��.24�;�ก�6D :������� 
7. �����	
���� �6��B���� 

Executive Director ก���
0��ก������� Machine Learning  
Executive Director ก���
0��ก����������������� 

8. ������B2� 	6��2�C6�ก� 
9. ���	:���B6D 0��7�� 

Executive Director ก���
0������6����2�D��7ก���������5�7�; 
Executive Director ก���
	6���7�Dก������� 

10. �����	26C�ก�	 �����ก�	 
11. �����	��	� ���
2�C6��D 
12. �����	;�<����D �����D	�;D 

Executive Director ก���
B��ก60�4ก����������7������ 
Executive Director ก���
B��ก60ก�����������������2 
Executive Director ก���
ก����BDก��������73�6�<�CrDก������� 

13. ����
2�=D �6��@�0�:�0�D Executive Director ก���
��@����75L6���6ก��ก����� 
14. �����	��C�ก� 06����ก��ก�� Executive Director ก���
��:�:���������; 
15. ����62�2��C <���	6ก�
 Executive Director ก���
ก��������������6
���2�D��7:��������2���>�� 
16. �����	�<�����D ก�@0��
	�;D 
17. ���5��:
��D ����
�4�CD  

Executive Director ก���
���2��ก������ 
Executive Director ก���
��6����	�
�����  

18. �����	����
� ��25A���� Executive Director ก���
ก����BD��7	���3� 
 

�     ��������C7ก��
ก����6=�� 
1. ���ก6��6�� :�B�7ก=
 5�7B��ก��
ก����6=�� 
2. ������6�� 	����� ก��
ก�� 
3. ��.�����  ��0�6@ 
4. �����6��6 �����0����D 

ก��
ก�� 
ก��
ก�� 

5. ���C���D;�ก�6D 5���
���� ก��
ก�� 
6. ���5L6<�C �6;5�7��6>;6�6 ก��
ก�� 

Q: ����,��F��ก��!ก��ก��%���� 

A:        1. ���C���D;�ก�6D 5���
���� 
2. �������D
��� 5���
�62�D
��� 
3. ������B6���D �6
52��BD 
4. ��.24�;�ก�6D :������� 
5. �����	
���� �6��B���� 
6. ������B2� 	6��2�C6�ก� 
7. ���	:���B6D 0��7�� 
8. �����	0���<��� ������� 
9. ���C�>���� 5�7���2��62�D 
10. �����6��D2�=D 0����06�	�;D 
11. ��� 2�6��D �6�����<�2 
12. �����	�<�2��C ��<	�ก60���  
13. ����ก��ก=CD ก�7��;��� 
14. ���	��C ��@���9ก���
 



 

                                                                                                             14       ก�����	
�������������������������
��	�� 	�	�� 3MC8         
���!"��#$�%����������� : SCBASF3MC8 

15. �����	�6������D �
<42�=D 
16. ���	6 � ������� 
17. �����	�6����D <�ก�� �� 
18. ���56�7<���D <���<4	�� 
19. �����	;;626
2D �����0����D 

Q: ����,��#$�I+�ก��ก����� 
��-+��ก���eก_� H%�
���Kก����ก���M������	ก���-"���ก+Kก��K�����I+�ก��ก������-! 

A:   �������34�0��ก��ก����� 

%M�+K �,��-�ก�% �������H%�F-�!�+K#����K -�f�ก���eก_� 
���Kก�����M��� 

1 �����	
���� �6��B����� ��6���ก������������������� 
��7��	���:�ก����ก��
�����3������� 0�กก��
����������������� 

- 5�6@@�:� ��6���B��ก60 
0�����ก�CD
��	6������ 

-   5�6@@���� ��6���B��ก60 

��	6������B��
;����D 

-   ��C	��626;= CFA Level III 

 

- Executive Director  
ก���
0��ก�����������������  
��0. ��2�C6��D 

- Director ก���
0��ก������� 
���������� ��0. ��2�C6��D 

- Director M���ก����BD��������
������� ��0. ��2�C6��D 

- 34����	�ก�� ��	������ �
0.
 ��2�C6��D5�7ก����	6� 

- ��ก	6���7�D Investment 
Baking ��6=�� Access 
Capotal (Thailand) 

2 ���	��C ��@���9ก���
 ��6���ก������������������� 
��7��	���:�ก����ก��
�����3������� 0�กก��
����������������� 

-   5�6@@�:� 	6���;����D

����Cr6� ����ก���6� 
0�����ก�CD
��	6������ 

-   5�6@@���� 	6;	ก��
;����D
��Cr6� ����	6;	ก��
	���� 

��	6������ก=��;����D 

-   ��C	��626;= CFA Level I 

- Director M���ก����BD����� 
����������������ก 
��0. ��2�C6��D 

- 34�0��ก��ก�������	�:�  
M���ก����BD��6���ก�������  
��0.ก�6ก� �� 

- 34�0��ก��ก����� M���0��ก��
ก���������5�7�;  
��0.ก�6ก� �� 

- Officer M���ก�������
����5�7�;��73�6�<�CrDก��
����� ��0. ��2�C6��D 

3 �����	ก
�����D ����B�7	���D ��6���ก����� - 5�6@@�:� MBA 
��	6������ 
B��
;����D 

- 5�6@@���� �C7
2�C6��;����D��7ก����@�� 

��	6������B��
;����D 

- ��C	��626;= Fund Manager, 
Derivatives Fund Manager, 

- Associate Director M���ก����BD
���������������������ก ��0.
 ��2�C6��D 

- M���	6���7�D���6�  

 ��0. ��2�C6��D 

- M���������ก���2�D ��0. ��
2�C6��D 
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%M�+K �,��-�ก�% �������H%�F-�!�+K#����K -�f�ก���eก_� 
���Kก�����M��� 

CFA level II Candidate, CISA 
level 1 

- M���0������6� B����� ก����2 
0�ก�� (
����) 

 

Q: ����,��#$���+K����ก��"����,��+Kc,��F,����-�%���� �����	K������-�%���� H%�#$��$H%#%
��P���� 

A:    #$���+K����ก��"����,��+Kc,��F,����-�%���� 

#$���+K����ก��"����,��+Kc,��F,����-�%���� 	K���P���+��� 

1 B����� ��2�C6��D 0�ก�� (
����)  0-2777-7777 
2 ��6=�����ก���2�D ก����6���6�<��� 0�ก�� (
����) 0-2305-9000 
3 ��6=�����ก���2�D ก���;�� 0�ก�� (
����) 0-2659-7000 

4 ��6=�� ����	��8D  �}D 5�7ก����	6� 0�ก�� (
����) 0-2648-3600 
5 ��6=�����ก���2�D ����� (5�7�; ��) 0�ก�� 0-2648-1777 
6 ��6=�����ก���2�D :�
4�7 2����6� 0�ก�� (
����) 0-2638-5500 

7 ��6=�����ก���2�D �4:��� ��D���� (5�7�; ��) 0�ก�� (
����) 0-2659-8000 
8 ��6=�����ก���2�D ก��� �� 8�
6:ก� 0�ก�� 0-2695-5000 
9 ��6=�����ก���2�D ���� 2��� 0�ก�� (
����) 0-2680-1234 

10 ��6=�����ก���2�D ������ 	6����D� (5�7�; ��) 0�ก�� 0-2857-7000 
11 ��6=�����ก���2�D }6���8�� 0�ก�� 0-2697-3870 
12 ��6=�����ก���2�D ��	��	� 0�ก�� (
����) 0-2618-1111 

13 ��6=�� ���	8���� :ก��D }6	0��D� 0�ก�� 0-2223-2288 
14 ��6=�����ก���2�D }6���8��  8��� 0�ก�� (
����) 0-2646-9650 
15 ��6=�����ก���2�D  ���� 0�ก�� (
����) 0-2080-2888 

16 ��6=�����ก���2�D :ก���Aก 0�ก�� 0-2672-5999 
17 ��6=�����ก���2�D ���D���� (5�7�; ��) 0�ก�� (
����) 0-2088-9999 
18 ��6=�����ก���2�D ����D ����D ����D 0�ก�� (
����) 0-2352-5131-4 

19 ��6=�����ก���2�D 8�0���-8� ��A
�� (5�7�; ��) 0�ก�� 0-2761-9100 
20 ��6=�����ก���2�D  ��2�C6��D 0�ก�� 0-2949-1999 
21 ��6=�����ก���2�D0��ก��ก����� 
��D���� 2��D����D 0�ก��  0-2660-6677 

22 ��6=�����ก���2�D �������8���������	������ 8A����� 	�BD :8�4���� 0�ก�� 0-2103-8811 
23 ��6=�����ก���2�D�������8���������	������ �6�}6�6�6 0�ก�� 0-2238-3987 
24 ��6=�����ก���2�D ����6��� 0�ก�� 0-2343-9532-33 

25 ��6=�����ก���2�D 
�D���กD (5�7�; ��) 0�ก�� (
����) 0-2658-6300 
26 ��6=�����ก���2�D  � 	� :ก���� 0�ก�� (
����) 0-2658-5800 
27 ��6=�����ก���2�D�������8���������	������ 	A�BD 
06ก 0�ก�� 0-2861-5508 

28 ��6=�����ก���2�D0��ก��ก����� ���� 	��D 0�ก�� 0-2207-2100 
29 ��6=�����ก���2�D�������8���������	������ 	��D ��2����6� 0�ก�� 0-2266-6697 
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#$���+K����ก��"����,��+Kc,��F,����-�%���� 	K���P���+��� 

30 ��6=�����ก���2�D B���� 0�ก�� (
����) 0-2056-8888 
31 ��6=�����ก���2�D �0� � (5�7�; ��) 0�ก�� (
����) 0-2658-8888 
32 ��6=�����ก���2�D ������� ก���5 0�ก�� (
����) 0-2205-7000 

33 ��6=�����ก���2�D ���8� 0�ก�� (
����) 0-2659-3456 
34 ��6=�����ก���2�D }6��65 (5�7�; ��) 0�ก�� (
����) 0-2635-1700 
35 ��6=�����ก���2�D ��	���� (5�7�; ��) 0p�ก�� 0-2009-8000 

36 ��6=�����ก���2�D���� �  �� ��� ��D 0�ก�� 0-2018-8666  

 ��7/��������������������6=��0��ก����0260��C���������26�
�6
��<������ 

 �����	K������-�%���� 
 B����� ��2�C6��D 0�ก�� (
����) :��. 0-2128-2332-7 

 #$��$H%#%
��P���� 
 B�����ก�6ก� �� 0�ก�� (
����) :��. 02-470-3207 

|��ก0�ก���������
���ก���� 	�����@@��������� 34��4��3�5�7:���D���
����������
กX�
����ก����ก=�3�5�7:���D���34�������	�
�������	�I 

����34��4��3�5�7:���D�����
����
���C�
���65A� 5��
5�7ก�;����ก����C7ก��
ก�� ก.�.�. 

Q: ����,��#$���KK+L�� 

A:  K��_+� 	�� �� ����� IMก+� 
�����	848�� ����
	C6��� 
��������6 2��6��D0�6@ 
�����	������ �

6� 
�����		���� ����
	C6��� 
���ก����6;�ก�6D 	��6��D�����D 
�����	�
�����D 0�������6���B6D 

��,� 

K��_+� 	�	��-� H���� H��Pcc�	���� IMก+� 
��������CD ก����6ก��	�� ก�  
����	�@�0 ก����6ก��	�� ก�  
�����B6� ก����6ก��	�� ก� 
���5�7�6�B6D2� ก=�
� 

��6=��0��ก����026�
�6
 �ก�6ก 5������5��34������@����<������ :��34������@�����ก���	����5A��������� ������	�
�A����
��
5�7ก�;	����	�ก������	�
�A����34������@�� 

 

 



 

                                                                                                             17       ก�����	
�������������������������
��	�� 	�	�� 3MC8         
���!"��#$�%����������� : SCBASF3MC8 

����������#$�%������!��E���K"��!$%	���!	��! 

�  ��6=�����ก���2�D0��ก��ก�����  ��2�C6��D 0�ก�� 
  �����4�    ��2�C6��D 5��D� 2��8�� ����� 1 ���� 7 - 8 

  �����  18 ��������<6=ก ��	�0��0�ก� 
  ��0��0�ก� ก����2� 10900 
    :�� 0-2777-7777 ก� 0 ก� 6 
 Website www.scbam.com 

�  B����� ��2�C6��D 0�ก�� (
����) ��ก���� 

�  Call Center 0-2777-7777 ก� 0 ก� 6 

�  34���������ก������������8���������	��������� �����ก����������0�ก��6=��0��ก�� 

������� ��6=����0260��C�26�
�6
/5������5���������ก���������
4�26�
�6
��<������ �� 


+II+�F-�!	�����"��ก������-! 

1. F-�!	��������	ก��I�กก��#���+��M������	������H%���ก	K���"��#$���ก������ (Credit risk / Default risk) 

��� �	�
��������ก6�0�กก��36�������7�����6������7��ก�������34���ก������ ��7����34������� 34���	�� 34����5�7ก�� �����4���@@���
ก����B��ก��
 (Counter Party) �����
�0�ก34���ก��������7����34������� 34���	�� 34����5�7ก�� �����4���@@���ก����B��ก��
 
�3�ก��
���6������7>��7ก���6���������� 09�����<�2��������070����6���
<��734ก2��
������ก����	�� ���3����34������ 
� ��������7
��ก������7�6������
	�����ก���� 	� ����� �กA��
 ��6=��0��ก����0���	�
�������������� ��0�กก�����ก����������������
�
��C<�2 ��7
��	�
��
����ก�����7�������34���ก������  

2. F-�!	�����I�กก���M	������"��#$���ก������ (Business risk)  


4�������6B��
��������� (Fair Value) 07�9��ก��5�00��2���>�� >��7ก���6� ��73�ก�����6���������6=�������ก������ 89����ก�C�
�����6=��5�7��ก��<�	7������07���3����
4�������6B��
���������������� ����07
��	�
�������ก�����7����6������7/����
��ก�������ก6�0�ก34���ก����34����5�7ก��������5L6�Bก�����7�6����� 
���
������7�6� ��<����	�����ก����  

3. F-�!	�����I�กF-�!#+�#-�"����F������� (Market Risk)  

��� �	�
��������ก6�0�กก�������������3����������������5�����	�9���� �����0�ก�	�
3��3	����5�00������ ? ���ก���	���� ��� 
<�	7;�=>ก60 ����
 ก��
��� <�	7�����6� 5A���� ก�����07260��C�����������������
������������ก������ก������:���ก�� 89��
07������	�
�����0�ก�	�
3��3	����������������� 

4. F-�!	�����I�กก��"���R��F%���"�������� (Liquidity risk)  

��� �	�
�������� 
���
���������������ก���������� 	� ������������������������ 
��
�7�
 ���3����34��������0���������	�
����� 
� ������������
�7�7	�����ก���� 	� 89��34�0��ก��ก�����07����	�
�7
���7	���4������ก�����ก�������������� ��ก�����������
���������
������������ก������ก������:���ก�� 

5. F-�!	��������	ก��I�กF$��+LL�G�ก���MJ��ก��! (Counterparty Risk)  

��� �	�
��������ก6�0�ก�4���@@���ก����B��ก��
 
���
���0����6���
<��734ก2��
������ก����	�� (Counterparty Risk) 
�����0�ก
�3�ก�����6������7>��7ก���6���������� 09�����<�2��������070����6���
<��734ก2�� ก�����07���������@@�8���
�����	�����5�7<�B��ก��
 Cross Currency SWAP ก���4���@@����5A�B�����2�C6��D2���5���ก���	�
�����0�ก�������ก5���������
0��	� ��7�� SWAP �������ก���� 2�����ก5������������ก�����������������5�7�;��������5A��������ก�����ก���6���� 89����
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ก�C��4���@@����ก�������B��ก��
 SWAP  
���
������6�ก�� ����
��@@��	�5 34��������0 �����3������� 
�5A� 5��
���
ก���� 	� ����� �กA��
��6=��0��ก��07�������@@�ก��B�����2�C6��D��� �����ก��0���������	�
���������������4��������������
���
����� �� (Investment Grade) ��7
�ก��	6���7�D��7260��C��	�
��������������4���@@���ก����B��ก��
ก����������7�6���

	6���7�D������������� 09��������	����	�
�����0�ก�4���@@����ก���	 �� 

6. F-�!	�����I�กก��%����G�����
��	�� (Country and Political Risk) 

��� �	�
�����0�ก���0�ก��ก�����6������ก���5�7�; (repatriation risk): �����0ก6�0�กก��5������5����5�7�;���ก�����
�ก��
�������4� ��� ก��5������:���������>��� ก��5�����กXกCrD :�����������ก���6� ����07��	����3�������กA��
 0������ 
�
��
������7���� �������
�7�7	������0��	��6�����ก��ก�� 	� �	
�9���0�����ก�����ก6��	�
�����0�ก��@@��	�5 ��7/����
��@@�}��D	6�D� �� 89��
�3����3����������ก�����07 �����0�กก������� 

7. F-�!	�����I�ก"��IMก+�ก���M	���%����ก%+K
��	�� (Repatriation risk):  

��� �	�
��������ก6�0�กก��5������5��<����5�7�;���ก���������� ��� ก��5������5�����ก��
��� ���ก���� กXกCrD����
�:�������� ? �����>�����ก����6���5�7�; 89���	
�9���������� ? �����0����� 
���
������7���� �������
�7�7	�����ก���� 
������� ��6=��0��ก��07�6���
����ก��CDก��5������5�����ก��
��� <�	7;�=>ก60 <�	7�����6� ������� ����0�5�00��2���>��
�������5�7�;���ก����������������ก���6� 2���5�7
6��	�
�����0�กก���������5�7�;���� ? 89����0��	����	�
���������	���� �� 

8. F-�!	�����I�กก��	"���MJ��ก��!c,��"��������%�-����� (Leverage risk) 

ก�����ก�����
�ก��5���ก���	�
����������������ก5������6������
� ก�������02���:�ก����ก�� �����3�������26�
�9��0�กก��
��������ก����� 5���������@@�8��������	�����2���5���ก���	�
�����0�ก�������ก5������6� ��������0�กก��5������5����������
��ก5������6� 
�5A� 5��
������ก��CD 	� ������� ��6=��0��ก��07260��C�������กก����B��ก��
5���ก���	�
��������ก���	����
�7�
 
2������ก6�5�7:���D�4�����ก�ก���������34�������	������ 

9. F-�!	�����I�ก�+���H%ก	
%���� (Exchange Rate Risk)  

ก�C��������������ก������������4�0�����ก������7�6����5A��ก���6��������5�7�; �����ก�����
��	�
�����0�ก�������ก5�����

���
�ก���5������6��ก������5�7�;���5A��ก���6���� 89��07�����3���������� ����� 
�5A� 5��
������ �� ������� �����0�กก�����
�
�:���������������5�7�; 
�����ก	�������7 80 ���
4�������2�D�6����B6���ก����� 2���5A�ก��5���ก���	�
��������������
��ก5����� ก�����
��:�������075���ก���	�
����������0ก6��9�������
� :�������@@��	�5�������ก5����� (Currency Swap) 
��7/������@@�}��D	6�D��������ก5����� (Currency Forward) 2����������6�������������������������������
�ก��0����6������7
��ก���� ��7/����3����������� 5A��6��������5�7�; :��ก�����07��ก��5���ก���	�
����������0ก6��9��0�ก�������ก5����� 
2��� 
����ก6��	�
3��3	����3����������5A��6���� 
 

��������
�+�����-�ก��%����"��ก������-! 

ก�����56� ��2�C6��D��������������5�7�; ��� 3MC8 ���
���34������������� 
�ก�����������
� 	�89�����ก���2�D�������2�D�6�2���5A�
���2�D�6����ก����� ���5��
�������	������� 
��9�� �����0�กก��������5A�ก����������ก����� buy & hold ��6=��0��ก��07���ก���	C�������	�ก����������������2�D�6��������� :��
������
4� C 	�����
�ก������� 

��-���� 1 : �������	�ก�������������	C��
34���ก���2�D�6������4���@@� (single entity limit) 

��� 5�7<����2�D�6� �������	� (% ��� NAV) 

1 ������<����> ��  
�0�ก���������	� 
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��� 5�7<����2�D�6� �������	� (% ��� NAV) 

2 ������<����>����5�7�;    

2.1 ก�C�
� credit rating ��4��� 2 ��������ก�9�� 5  
�0�ก���������	� 

2.2 ก�C�
� credit rating ��4����7��� investment grade ������ก	�� 2 
��������ก 

 
�ก6� 35% 

2.3 ก�C�
� credit rating ��4����7������ก	�� investment grade ���� 
�

� credit rating 

 
�ก6� 15% 

3 ���	� CIS ���
������ ���
5�7ก�;���ก���	����ก��ก�������ก����  
�0�ก���������	� 

4 �6�M�ก������������������6�M�ก  
�ก6� 20% 

5 ���������
���ก=C7�����	������� 
5.1 5A����������� ������ก9������ก9����� ����;�ก4ก ��� 34���ก0�������9��
��
กX�
�� �� ����������� B2.����5�7�;��� ��������@�����
5�7ก��B��ก60 B2.��5�7�; �� 
5.2 5A����������
���ก=C7��������������9�������� 
5.2.1 34���ก5A���6=��0��7���� 
5.2.2 34���ก
�ก��56�3����
4�5A�ก�����	 5:��
�����7������

��� filing 
5.2.3 ��ก�C����5A����������
�ก����	�����7���� ≤ 397 	��������
	���������� ��� 
� ��
���ก=C7��
 5.2.1 ���� 5.2.2 34�
�<��734ก2����

���������ก���	����5A������������ 
5.2.3.1 B2. ��. ���� ��. ��
กX�
��	����	�B��ก60������ก���6�  
5.2.3.2 B�������
�6�  
5.2.3.3 B���������������7�D  
5.2.3.4 B�����2���ก��ก=����7��ก�CDก��ก=��  
5.2.3.5 ���=����������6����������4���;��  
5.2.3.6 B�����2����	6���ก60����ก�����7�������
����5�7�;
 ��  
5.2.3.7 B�����2���ก�������ก��7���������5�7�; ��  
5.2.3.8 B������6���
����5�7�; �� 
5.2.3.9 ��. 
5.3 ��������5�7�; ��  
5.4 ��ก�C����5A����������
�ก����	�����7���� > 397 	��������	�����
����� �����9���7����������4����7����� regulated market 

 
�ก6������������ ���	����������07�4�ก	�� 
(1) 20% ���� 
(2) ������ก�������������������benchmark + 5% 

6 ���2�D�6�������  
6.1 ���������
���ก=C7�����	�������  
6.1.1 5A����������� ������ก9������ก9����� ����;�ก4ก��� 34���ก0�������9��
��
กX�
�� �� ��7����������������������5�7�; ����34���ก
0�������9����
กX�
������5�7�; (��� 
��	
������� B2. 

�	
ก�� 
�ก6������������ ���	����������07�4�ก	�� 
(1) 15% ���� 
(2) ������ก������2�D�6����������� benchmark + 5% 
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��� 5�7<����2�D�6� �������	� (% ��� NAV) 
����5�7�;��� ��������@�����5�7ก��B��ก60 B2. ��5�7�; ��) ����
5A������� Basel III 
6.1.2 5A����������
���ก=C7��������������9�������� 
6.1.2.1 34���ก5A���6=��0��7������ SET ����������8������
���ก���2�D����5�7�; 
6.1.2.2 34���ก
�ก��56�3����
4�5A�ก�����	 5:��
�����7������

��� filing 
6.1.2.3 ��ก�C����5A����������
�ก����	�����7���� ≤ 397 	��������
	���������� ��7 
� ��
���ก=C7��
 6.1.2.1 ���� 6.1.2.2 34�
�<��7
34ก2����
���������ก���	����5A������������ 
6.1.2.3.1 �������
��� 5.2.3.1 - 5.2.3.9 
6.1.2.3.2 ������ก���6��7�	���5�7�;���5�7�; ��5A��
��6ก 
6.1.2.3.3 ������ก���6�����5�7�;���
���ก=C7��������	ก��
�������
��� 6.1.2.3.1 g 6.1.2.3.2 
6.1.3 ��ก�C����5A����������
�ก����	�����7���� > 397 	��������
	���������� �����9���7����������4����7����� regulated market 
6.2 reverse repo 
6.3 OTC derivatives 
6.4 ���	� CIS ���
������ ���
5�7ก�;���ก���	����ก��ก�������ก����
���0��7����8������������4����7�	��� IPO 2���ก��0��7����8������
��ก�7���8���������ก���2�D ��� SET �����������8������
���ก���2�D����5�7�; (��� 
��	
�9����	����ก���	�����4��7�	���
���6�ก���ก� ���������0�����
�ก��26ก������	����ก���	��ก0�ก
ก��8�������� SET ����������8���������ก���2�D����5�7�;) 

7 ���2�D�6�������ก����0�ก����7������� 1 - ��� 6 (SIP) �	
ก�� 
�ก6� 5% 
�
����� : ��ก�C�5A����2�D�6�������  
�
����ก����ก���	ก�� single entity limit ���34����M�ก 34���ก�����������4���@@����	���ก�C� 
1. �6�M�ก������������������6�M�ก2���ก�����6������� MF 
2. derivatives on organized exchange 

��-���� 2 : �������	�ก�������������	C��
ก���
ก60ก�� (group limit)* 
��� 5�7<����2�D�6� �������	� (% ��� NAV) 

1 ก������������2�D�6������6=����ก��6=�������4���ก���
ก60ก�����	ก��
����ก�����5A��4���@@���B��ก��
���ก���6�ก����6=�����ก���	  

 
�ก6���������������9�������� ���	����������07�4�ก	�� 
(1) 25% ���� 
(2) ������ก������2�D�6����������� benchmark + 10%  

*�
����� : ��ก�C�5A����2�D�6�������  
�
����ก����ก���	ก�� group limit 
1. �6�M�ก������������������6�M�ก2���ก�����6�������ก����� 
2. derivatives on organized exchange 
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��-���� 3 : �������	�ก�������������	C��
5�7<����2�D�6� (product limit)** 
��� 5�7<����2�D�6� �������	� (% ��� NAV) 

1 �6�M�ก������������������6�M�ก B/E ���� P/N ����6�6�������

กX�
�� �� ( 
��	
�9�����������5�7�;����6�6��������ก���	) 5A�
34���ก 34�����0��� �����4���@@� ������ 
1.1 B���������������ก���6����
�กX�
��i2�70�������9�� 
1.2 B2. 
1.3 ��. 
1.4 ��. 
1.5 ���=����������6����������4���;�� 
( 
��	
�9����2�D�6����ก����� �����:��ก��
�6�B6D
�0�ก�4���@@���
 
reverse repo ���� securities lending ���� derivatives) 

- �	
ก�� 
�ก6� 45% i���������5���@�� 	�����5A� MF 
���
�����:���ก�� < 1 5� ���i������
�������ก����� 
- ������������ 
����ก�� MF �������ก����������� ≤ 6 
���� ������� i2�7 MF ���
�����:���ก�� ≥ 1 5� 

2 reverse repo   
�ก6� 25% 

3 securities lending   
�ก6� 25% 

4 total SIP 89�� ���ก� ���2�D�6���
��� 7 ����	���� 1 : �������	�ก����������
���	C��
34���ก���2�D�6������4���@@� (single entity limit)  

�	
ก�� 
�ก6� 15% 
 

5 derivatives ������ 

5.1 ก�������B��ก��
 derivatives ���
�	����5�7���D2���ก�����	�

����� (hedging) 

 
�ก6�
4�����	�
��������
���4� 

6 ���2�D�6� ������ 
6.1 ������ก9������ก9����� 
6.2 ������ Basel III 
6.3 derivatives ���
� underlying 5A���������
��� 6.1 g 6.2 

��ก5�7<��	
ก�� 
�ก6� 20% 
 

**�
����� : ������ก����������6�M�ก������������������6�M�ก2���ก�����6������� MF  
�
����ก����ก���	ก�� product limit 

��-���� 4 : �������	�ก�������������	C��
�	�

���	� �������ก60ก���������� (concentration limit) 
��� 5�7<����2�D�6� �������	� 

1 ����������  ������ก9� ����� ก9����� ������ 
Basel III ��7;�ก4ก ���34���ก����������9�� 
( 
��	
�9�����������<����> �� ����������
����<����>����5�7�;) 

1.1  
�ก6� 1 �� 3 ���
4���������6����ก���6� (financial liability)1 ���34���ก
������������� ��
���56�3� 	�����ก���6�����������7�7	����@�������� 
�������  ��ก�C����34���ก������
������6����ก���6������ก��
�ก���������
�7�7	����@����� 5 ��7��� 
�5��กL����ก���6������� ��6=��0��ก����0��

4���������6����ก���6����ก���	
��	
ก��
4���������6����ก���6���
��ก���6�
��������	�กA ��:�����
4������6����ก���6�����07����5A����
4����
�ก��3��2��

 

1   �����6����ก���6� (financial liability) ���260��C���

���>��ก����@�����34���ก���������ก���	 ��0������ก���6���

���>��ก��
��@������ :��5A�
���>��ก�����������ก���6����ก����:���C7ก��
ก��ก����
���>��ก����@����
กX�
��	����	�	6����2��@�� 
����
���>��ก�����������ก���6���� 5A������
������7�����ก� ��� International Financial Reporting Standards (IFRS) ���� 
United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) 5A���� 
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��� 5�7<����2�D�6� �������	� 
5A�ก�����	 5 ��7��ก�C����34���ก������ 
�
������6����ก���6���
���56�3� 	�
����ก���6�����������7�7	����@��������2 �������������	� 
�ก6� 1 �� 3 ���

4����ก����ก��7��������������
���������34���ก�������5A��������� 	��
�����ก�C����34���ก������ ��
�ก��������� filing ����ก=C75A�:���ก�� (bond 
issuance program) ���260��C�5A����:���ก��  
1.2 ��ก�C����ก��������������������
������:��5A������������ก��
���7
� 
credit rating ��4����7������ก	�� investment grade ���� 
�
� credit rating ���
��6=��0��ก�� �����2���ก�����<�����ก��0��ก�������6=��0��ก��������	ก��
�	
ก�� 
�ก6� 1 �� 3 ���
4����ก����ก��7���������������ก���	5A����
����� 	�����ก�C����34���ก������ ��
�ก����������������ก�����
4�ก��������
���ก���2�D����ก=C75A�:���ก�� (bond issuance program) ���260��C�5A�
���:���ก�� 
(�� � ���� 	� � �
  1.2   
� ��� ก� � ก �C� 5A � � ��� ����� � � ก :� � �� � � � �� ����   
  1. B2. ��. ���� ��. ��
กX�
��	����	�B��ก60������ก���6� 
  2. B�������
�6� 
  3. B���������������7�D 
  4. B�����2���ก��ก=����7��ก�CDก��ก=�� 
  5. ���=����������6����������4���;�� 
  6. B�����2����	6���ก60����ก�����7�������
����5�7�; ��  
  7. B�����2���ก�������ก��7���������5�7�; ��  
  8. B������6���
����5�7�; �� 
  9. ��. 
  10. ������ก���6��7�	���5�7�;���5�7�; ��5A��
��6ก 
  11. ������ก���6�����5�7�;���
���ก=C7��������	ก���������
 1. g 9.) 

2 ���	� CIS ���ก�������ก�������9�� -  
� ก6�  1 �� 3 ���0��	����	� CIS ��� ��
���� MF ����ก����� CIS 
����5�7�; �����ก���	�����  
- ������������ 
����ก��ก���������ก�C������� 
(1) ก������������	� CIS ���ก��������
���ก=C7�����	������� :�� ������	�

�A����0�ก����ก����C7ก��
ก�� ก.�.�. 
(1.1) 
������Aก  
(1.2) 0�������9����
�:��
����� 
�ก6� 2 5� 
(1.3) ���������34��������	�ก	���  

������� ก�����	C�����	���
�:����ก���������7�������	�ก������� ���5A� 5��
5�7ก�;�C7ก��
ก��ก�ก���������	����	�ก�������
���ก����� ��7/���� ����ก� �26�
�6
 

 

2  �	
�9�ก�C���� 
����ก����ก��0������ก���6����������ก���34���ก������ 

�+�����-�ก��%�����,�� o 

- ก�������������5�7�; �����:��i���������5���@�� 
�����ก	�������7 80 
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�����F��J��!	���! 	�����KH�� H%�F��G��I����+���!����	���ก	กaKI�กก������-!H%�#$�E,����-�%���� 

F��J��!	���!H%�F��G��I������	���ก	กaKI�กก������-! * 

 
F��J��!	���!���	���ก	กaKI�ก#$��+��c,����,�#$�E,����-�%����** 

�!��	��� :  
* ���B��
���
����������0������ก���	�	
<�=�
4����26�
 <�=�B��ก60i2�7 ����<�=������� ��7<�=����ก���	07���5A�<��7���ก������	
 
** ���B��
���
����������0�������? ������กกA�0�ก34�����8�������34�������	������ �	
<�=� 
4����26�
 <�=�B��ก60i2�7 ����<�=������� ��7<�=����ก���	07���5A�

<��7���34�����8�������34�������	������  
 ������� ��ก�C���������<�=�
4����26�
 <�=�B��ก60i2�7 ����<�=�������
�ก��5������5�� ��6=��0��ก����	��6�B6��ก��5���5�����������B��
���
��7������0���

�����
����ก����������������ก��ก��5������5�����ก���	 ��7������	�� ������	�
�A����0�ก34�������	���������	 
 ������� ��6=��0��ก����	��6�B6���0726�
���B��
���
����������0������� ? ���ก���	������� �� 
�ก6������7 5 �����������B��
���
����������0���������7�7	��

�������� 1 5�������	�������6=��0��ก��5�7���D07�9�����B��
���
����������0������ก���	 ��7��6=��0��ก��07�6�5�7ก�;���B��
���
����������0����������
����
34������������	����� 
�����ก	�� 60 	�� C ����ก��������6=��0��ก������ก�����@� ��7����ก����������34���������ก������������8���������	������ ��7
�0���������ก����C7ก��
ก�� ก.�.�. ���� <���� 15 	�� ������	�����5������5�� 

***  ������0������ก���	�	
�9�������
3��2���	�
�4���7��

����7��ก������	
 ��7���26
2D���}��D
��0��8������	������ ����������8������	��������7
���}��D
�������ก���	ก��ก��0��8������	������ 89��
����	
ก�������
����	 
�ก6� 2,140,000 ��� 

 

 

 
�+�����!PF��ก�� 

(����%����
�"��!$%F��I���	K���ก������-!) 

1. F��J��!	���!H%�F��G��I����-!�+���!����
��!��ก���� !�	ก�� 2.79 

• ���B��
���
ก��0��ก�� (Management fee)  
�ก6� 2.14  
• ���B��
���
34��4��3�5�7:���D (Trustee fee)  
�ก6� 0.11 

• �������7�������	������ (Registrar fee)  
�ก6� 0.11 
•  ������0�����ก��:�=C� 5�7����
2��BD������กกA�0�กก������	
 

(Advertising Expenses) 
- ����	����������	�������������ก *** 
- <���������������	�������������ก 

 

 
�ก6� 2,140,000 ��� 

 
�
� 
•  ������0������� ?  
�ก6� 2.14 

2. F��J��!	���!H%�F��G��I������
��!��ก��!��� ��!���I���I��� 

 �+�����!PF��ก�� 
(����%�"��!$%F�����-�%����) 

• ���B��
���
ก��������	������ (Front-end Fee)   
�
� 

• ���B��
���
ก�����8���������	������ (Back-end Fee)  
�
� 

• ���B��
���
ก�����5��������	������ (Switching Fee)  
�
� 

• ���B��
���
ก��:�����	� (Unit Transfer Fee) 10 ��� ��� 1,000 ���	������ (���
�) 

• ���5���ก�C����������	������ก����7�7	������������ก���� 	���:���ก�� 
(Exit Fee) 

 
�
� 
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"��กM����,�� o 

� ��6ก�����
4�ก������	
���34�������	������ :  

��6=��0��ก������	��6�B6��ก��5���5��� �ก� �5������5�� 26�
�6
 �45���ก����6ก�� ��7/����	6B�ก�� ��ก������� 3��2�����
4� ���	��� 
���������� ? ��7/����������������6=��0��ก���9�34������/34�������	������ �	
�9���00�����
��45���ก�����������
4����� (���
�) ��� 3���
��������6�Aก����6��D 5A���� :�����	�� ������	�
�A����0�ก34�������	���������	 89����6=��0��ก��07�0�����34������������	����������
���� 30 	��ก���	���6�
���6�ก��5���5���5������5�� :��075�7ก�;3������	A� 8�D�����6=��0��ก�� ��7	A� 8�D���34���������ก�����
�������8���������	������ (���
�) 89��ก�����6�ก��ก���	ก����������ก���	
�	����5�7���D2������7�7	�� ������0�����ก������� ��7/����
������0�������������ก=C7��������	ก����� 89����6=��0��ก�� �����9��9�5�7:���D���ก�������734�������	������:���	
5A�����@ ������� ��
ก�������0��
��/��������9�34�������	������ ���6 ก�C�ก���ก� �:���ก�� ก����
�6 ก���6ก:���ก��ก������	
 ��6=��0��ก��07���6�ก��
:��5A� 5��
���กกCrD�������ก����C7ก��
ก�� ก.�.�. ก���� ��7/����5�7ก�;���
�ก���ก� �26�
�6
������� 

� ก�����3�5�7:���D�����������0�กก�����ก����������6ก����������� (soft commission) :  

��6=��0��ก����0���3�5�7:���D������2���ก�����0�ก��������5A�34������6ก�� ��������
�0�กก�������6ก�������������ก���	��ก��
0��ก��ก����� �� �������5A� 5��
���กกCrD������ 5���  

(1) 3�5�7:���D������������ 	���������5A����2�D�6����
�
4���������;�=>ก60��7����ก���	ก�������:���������	�
5A�ก�������

กX�
��	����	����ก���2�D��7�������ก���2�D ��7  

(2) ���� 
�
�2��6ก��
�����������A�	����6=��0��ก�������6ก�����������������������ก6��	�
0�5A�2������ก����� �����5�7:���D0�ก�����
���ก���	 (Churning)  

��ก��0�����3�5�7:���D��
	�����9������ก�ก����������4�<�����ก����6���0��ก�������6=��0��ก�� ��6=������ก�7����	��	�
5A�B��
��7
���9��9���ก=C7��75�7<����ก���2�D�����0
� 	� �����ก�����������	�  

��ก�C������6=��0��ก��
�ก�����3�5�7:���D������2���ก����� ��6=��0��ก��0756�3����
4�ก���	ก��ก�����3�5�7:���D���ก���	 	���
���������5���@����7����������7�7	���ก������	�  

� ก��5L6���6��
กX�
��	����	�ก��5���ก����75���5��
ก��}�ก�6� ��7/����กX�
������ ? :  

34�������	������
������������	�
��	

��ก����6=��0��ก�� ��7/���� 34���� �����
���
��0�ก��6=��0��ก�� ��ก��5L6���6��
���กกCrDก���	ก��
ก���4�0�ก�4ก��� (Know Your Customer: KYC) ��7ก����	0���2�����������A00�6�ก���	ก���4ก��� (Customer Due Diligence: CDD) 89��
�	
�9���� 
�0�ก��i2�7ก��������
4� ��7/���� 0������ก����������ก>��������ก���6=��0��ก�� ��7/���� 34���� �����
���
��0�ก��6=��
0��ก�� 2������5A� 5��
กX�
��	����	�ก��5���ก����75���5��
ก��}�ก�6� ��7/����กX�
������ ?  

������� ��6=��0��ก�� ��7/���� 34���� �����
���
��0�ก��6=��0��ก�� 
��6�B65L6�B ��7/���� �7��� ��7/���� �ก�6กก����B��ก��
���34����
���	������ ����
����A��
�	� :�� 
�0������0�����34�������	������������	����� ��ก�C����ก6����ก��CD�����ก��CD��9����������
���ก��CD������ 5���  

(ก) 34�������	������ 
�����	�
��	

����ก��������
4� ��7/���� 0������ก����������ก>��������ก���6=��0��ก�� ��7/���� 34���� �����

���
��0�ก��6=��0��ก�� ��
�����6=��0��ก��ก���� ����������
4� ��7/���� 0������ก����������ก>��������ก���6=��0��ก�� ��7/���� 34����
 �����
���
��0�ก��6=��0��ก�� 
������	�2���2�������ก��5L6���6��
กX�
��	����	�ก��5���ก����75���5��
ก��}�ก�6���7/����
กX�
������ ? ������� ��
�����6=��0��ก��ก����  
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(�) ��6=��0��ก���A�	��ก����B��ก��
���34�������	��������0
���ก=C75A�ก��ก�7���	�
36���
กX�
��	����	�ก��5���ก����7
5���5��
ก��}�ก�6� ��7/���� ���5A����������ก��}�ก�6� ��7/���� ���5A����������ก�������������ก���6��ก�ก��ก��ก��������

กX�
��	����	�ก��5���ก����75���5��
ก��}�ก�6� ������0
���ก=C75A�ก�����ก�����กX�
����������������กX�
������ ?  

(�) ��6=��0��ก���A�	�� ก����B��ก��
���34�������	��������0
�3�ก�7�����ก����������ก������	
34�������	������������� �����	�

��������������<�2��ก=CD���B��ก600��ก������� �����������������6=��0��ก��  

��ก0�ก��� 34�������	�������ก���6���
�����6=��0��ก�� ��7/����34���� �����
���
��0�ก��6=��0��ก��56�3����
4� ��7/����0������ก���
�������ก>�������34�������	����������ก����	�������ก�� �������	�������
�����0ก�ก���4����
กX�
������ ? ��������������� 2���
5�7:���D��ก��5L6���6��
กX�
��	����	�ก��5���ก����75���5��
ก��}�ก�6� ��7/����กX�
������ ?  

������� ��	�� |กX�
��	����	�ก��5���ก����75���5��
ก��}�ก�6�I ���� ��	�� |กX�
������ ?I ���� ���
��	�
�
���	
�9�กX�
�����
5�7�;���� ? ���ก������	
 ��
�ก���������5�7�;���� ? ��	�  

� ���ก����ก���	ก�� FATCA ��7กX�
��<�=�����5�7�;����ก=C7���	ก�� :  

��5� 2.;. 2553 5�7�;����>�
�6ก� ����กกX�
��������ก	�� Foreign Account Tax Compliance Act (89����� 507���ก	�� FATCA) :��
�
3����������	����� 1 ก�กX��
 2.;. 2557 กX�
��i������ก���	ก�������������ก���6���� 
������@���6�
�6ก����ก5�7�;����>�
�6ก� 
(Foreign Financial Institution ���� FFI) ���������
4�ก���	ก����@���������������4����������������<�=����ก��5�7�;����>�
�6ก� (89��
�	
�9������B��
��/�6�6����� ��@���6�
�6ก�� 34�89��
��6�������4���	�������>�
�6ก� ��734�89��
��6�������4����<�=�������>�
�6ก�) 89��56�����
�
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รายละเอียดโครงการจัดการ 

 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีต่างประเทศ เอเอส 3MC8

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

 



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีต่างประเทศ เอเอส 3MC8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

1 

1. ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีต่างประเทศ เอเอส 3MC8 ห้ามขายผู้
ลงทุนรายย่อย 

ช่ือโครงการจัดการ (อังกฤษ) : SCB Foreign Fixed Income Fund 3MC8 Not for Retail Investors 

ช่ือย่อโครงการ : SCBASF3MC8 

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด  

ประเภทการขาย : ขายคร้ังเดียว 

การกำหนดอายุโครงการ : 0 ปี 3 เดือน 0 วัน 

เง่ือนไข (อายุโครงการ) : ไม่ต่ำกว่า 2 เดือน 15 วัน ไม่เกิน 3 เดือน 15 วัน 

รายละเอียดเพิ่มเติมเง่ือนไข (อายุโครงการ) : 

บริษัทจัดการจะแจ้งวันที่สิ้นสุดอายุโครงการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันจด
ทะเบียนกองทุนรวม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่กระทบต่อการลงทุนของกองทุนที่นำเงินลงทุน
ไปลงในประเทศน้ัน ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน
ประเทศที่กองทุนไปลงทุน และ/หรือมาตรการเกี่ยวกับการสำรองเงินทุนในประเทศ ซ่ึงอาจมีผลกระทบ
ทำให้กองทุนไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทุนกลับมาเป็นสกุลเงินบาทได้ ในวันที่กองทุนครบอายุโครงการ 
อาจทำให้กองทุนไม่สามารถชำระเงินต้น และดอกเบี้ยตามช่วงเวลาที่กำหนดได้ และอาจทำให้กองทุนมี
อายุโครงการมากกว่าที่กำหนดไว้ ทั้ งน้ี บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณานำเงินลงทุนรวมทั้ ง
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากเงินลงทุนของกองทุนดังกล่าวไปลงทุนต่อในทรัพย์สินต่าง ๆ หรือในรูปแบบอื่น
ใด ที่ไม่ขัดกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้ลงทุนของกองทุนดังกล่าว โดยบริษัทจะทำหนังสือแจ้งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ 
อย่างไรก็ตามบริษัทจะนำเงินลงทุนพร้อมทั้งผลประโยชน์ทั้งหมดกลับคืนให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเร็ว
ที่สุด ในโอกาสแรกที่บริษัทสามารถทำได้ หรือ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยุติโครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก หรือหลังจากสิ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยจะพิจารณาชำระเงินคืนให้กับผู้ลงทุน โดยไม่นำทรัพย์สินที่
จำหน่ายได้ไปจดทะเบียนกองทุนรวม ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้คร้ังแรกของกองทุนน้อย
กว่า 400 ล้านบาท หรือในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น 
อันเน่ืองจากประเทศที่กองทุนจะไปลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และ/หรือปัจจัยอื่นใดที่ทำให้
ผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม  

ทั้งน้ี การดำเนินการใด ๆ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดกับผู้ลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัทจัดการ
จะทำหนังสือแจ้งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง  

ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะผู้มีเงินลงทุนสูง 

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

เพ่ือระดมเงินทุนจากผู้มีเงินลงทุนสูง ไปลงทุนในตราสารแห่งหน้ีและ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝาก ที่เสนอขายในต่างประเทศที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง โดย
บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ีดังกล่าวภายใตห้ลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กำหนด  
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2. ประเภทกองทุน 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารหน้ี 

ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : ไม่กำหนด 

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ : 

- กองทุน buy & hold 

ประเภทการลงทุนตามความเส่ียงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยง
ต่างประเทศ  

นโยบายลดหรือป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนทั้งหมดที่มีอยู่ : มี 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ: 

กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหน้ีที่เสนอขายใน
ต่างประเทศ โดยจะลงทุนในตราสารหน้ีภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือสถาบันการเงิน และ/หรือ
ภาคเอกชนรวมถึงตราสารหน้ีอื่นใดที่เสนอขายในต่างประเทศ และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ และมีการ
ลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

ส่วนที่เหลือจากการลงทุนบริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงตราสารแห่งหน้ี และ/หรือเงินฝาก และ/
หรือบัตรเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงอาจมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สินอื่น 
และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้  

กองทุนจะเข้าทำสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันความเสี่ยง 
(Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ทั้งจำนวน กับคู่สัญญาที่เป็นธนาคาร
พาณิชย์ และอาจทำสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย เพ่ือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
ดอกเบี้ยของกองทุน นอกจากน้ีกองทุนอาจจะเข้าลงทุนในตราสารที่มีอายุยาวกว่าอายุโครงการ โดยจะ
เข้าทำสัญญาขายตราสารดังกล่าวล่วงหน้า เพ่ือให้อายุของสัญญาสอดคล้องกับอายุโครงการ เป็นต้น  

อน่ึง กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงตราสารหน้ีที่มีอนัดับความน่าเชือ่ถอืตำ่กว่าที่สามารถลงทุนได้ (non 
– investment grade) และ/หรือตราสารหน้ีที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยจะไม่
ลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมี
ความผันผวน เกิดภัยพิบัติ หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่าง ๆ และ/หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเร่ือง
ของกฎระเบียบ และ/หรือกรณีที่วงเงินลงทุนในต่างประเทศเต็มเป็นการชั่วคราว ดังน้ัน จึงอาจมีบาง
ขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการตามข้างต้นได้ 
ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กําหนดไว้ใน
โครงการตามประกาศต่อสํานักงาน ก.ล.ต.  

ทั้งน้ี ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะไม่
นับช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรือช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุ
โครงการรวมด้วยก็ได้ ทั้งน้ี โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 
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ผู้ลงทุนสามารถศึกษาประมาณการผลตอบแทน ได้ดังน้ี  
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��&'�ก (. Doha Bank (DOHA) - ก����5 A- (FITCH) 19.00% 0.90% 0.17% 

��&'�ก (. Qatar National Bank (QNB) - ก����5 A (FITCH) 19.00% 1.00% 0.19% 

������&'�ก The Saudi National Bank, Singapore Branch A- (FITCH) 19.00% 0.85% 0.16% 
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A (TRIS) 19.00% 0.85% 0.16% 

������P�� Malayan Banking Berhad - �����W�� A3 (Moody's) 14.00% 0.80% 0.11% 

��&'�ก (. Commercial Bank of Qatar (CBQ) ^ ก����5 A- (FITCH) 10.00% 1.00% 0.10% 

��� 100.00%  0.89% 

P�ก ���_��$��� (`������� )** 0.24% 
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������ ����������ก����������� 3 �
��� 0.65% 

- บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเม่ือเป็นการ
ดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่
ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ 

- หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เน่ืองจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุน
อาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้ 

- ตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้ผ่านข้ันตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของผู้ออก
ตราสาร (Credit Risk) แล้ว แต่อาจยังมีความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ไม่
คาดคิดที่มีนัยสำคัญต่อนโยบายในการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหน้ี (Event risk) อยู่ 

- บริษัทขอสงวนสิทธิในการปิดขายหน่วยลงทุนกอ่นระยะเวลาทีก่ำหนดได ้ในกรณีที่มียอดจำหน่ายหน่วย
ลงทุนเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงินลงทุนโครงการ  

* ประมาณผลตอบแทนของหลักทรัพย์ปรับด้วยราคาซ้ือขายล่วงหน้าของอัตราแลกเปลี่ยนจาก 
Bloomberg ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

** ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้
ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ซ่ึงในช่วงระยะเวลาอายุโครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเพ่ิมหรือ
ลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเกบ็จริงได้ ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนทีก่องทุนไดรั้บหลงัหักคา่ใชจ่้าย
สูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีที่ได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน  บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการจัดการเพ่ิมเติม โดยจะไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้
ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

3. ข้อมูลที่เกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ 

จำนวนเงินทุนโครงการเร่ิมต้น : 15,000,000,000.00 บาท 

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี 

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุน
มากกว่าจำนวนเงินทุน : เป็นจำนวนร้อยละ 15.00 ของจำนวนเงินทุนโครงการ 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท 

จำนวนหน่วยลงทุนเร่ิมต้น : 1,500,000,000.0000 หน่วย  

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท  
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รายละเอียดเพิ่มเติม :  

หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่
เต็มจำนวนที่เพ่ิมอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการจดทะเบยีนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อน
ครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า 

4. การบริหารจัดการกองทุน 

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน  

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  

- การลดความเสี่ยง (Hedging) 

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน  

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มีกลยุทธ์การลงทุนคร้ังเดียว (buy-and-hold)  

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน  

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) : ไม่มี 

6. การจ่ายเงินปันผล :  

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : ไม่มี  

กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : ไม่มี 

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

มูลค่าข้ันต่ําของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด 

จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ําของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด 

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : แบบอัตโนมัติ 

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ครบอายุโครงการ  

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

- บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและยินยอมให้บริษัทจัดการรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เป็น
จำนวนเงินที่ไม่เกินจำนวนเงินสดรับที่ได้รับจากดอกเบี้ยรับ และ/หรือรายได้จากการลงทุนสุทธิ บวก 
(หัก) ด้วยกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดข้ึนจริง และ/หรือกำไรสะสม และ/หรือเงินต้นที่ได้จากการไถ่ถอน
คืนของพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนรวมลงทุนไว้ เม่ือครบอายุของพันธบัตร 
หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนรวมลงทุนดังกล่าว หลังจากกันสำรองสำหรับค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ของกองทุน (ถ้ามี) ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเพียงคร้ัง
เดียว ณ วันครบอายุโครงการตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด เท่ากับ มูลค่าทรัพย์สินคงเหลือ
ทั้งหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ แล้ว  

- ณ วันครบอายุโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธินำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่อยู่
ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการภายใน 5 วันทำการถัดไป เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดหรืออนุญาต
ให้เป็นอย่างอื่นได้ 

อน่ึง ณ วันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากผู้ถือหน่วยลงทุนยังมิได้เปิดบัญชีกองทุนเปิดไทย
พาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะ
ดำเนินการเปิดบัญชีกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินน้ันให้แก่ผู้ถือ
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หน่วยลงทุนเพ่ือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าโดยบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความยินยอม
ในการดำเนินการดังกล่าวแล้ว 

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง 
เพ่ิมเติม วิธีการขายคืนและการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด  

- ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกรมสรรพากร และ/หรือหน่วยงานอื่นใด ได้มี
ประกาศแก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เง่ือนไขที่เกี่ยวข้องกับการซ้ือคืน/ขายคืนหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติในอนาคต บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นตามประกาศที่แก้ไข เพ่ิมเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงน้ัน  

เง่ือนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 

1. การชำระค่ารับซ้ือคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน 

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน
เงินได้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติ
พิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ รวมถึงกรณีอื่นใดที่
เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะกำหนดข้ันตอนการดำเนินการต่อไป 
ซ่ึงข้ันตอนที่กำหนดต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย 

2. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซ่ึงต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปน้ี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหน่ึง
ดังน้ี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

(ก) มีเหตุจำเป็นทำใหไ้ม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล 

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลา
ปกติ ซ่ึงเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคนืหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวา่ราคารับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ข้ึนไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 

(1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนน้ัน เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. 

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเร่ืองดังกล่าวด้วย
วิธีการใดๆ โดยพลัน 

(3) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของ
การเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูล
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง 
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3. เง่ือนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ “ผู้มีเงินลงทุนสูง” เว้น
แต่เป็นการโอนทางมรดก ซ่ึงเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

เง่ือนไข ข้อจำกัด การไมข่ายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง : 

การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการจัดการกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพ่ือผู้
ลงทุนประเภทสถาบัน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เร่ือง หลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.79 ต่อปีของ
มูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม 

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.14 ต่อปีของมูลค่าจด
ทะเบียนกองทุนรวม 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปีของมูลค่า
จดทะเบียนกองทุนรวม 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปีของ
มูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) : 

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  

ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ โดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนมีมูลค่าน้อยกว่า 
50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินรวม หักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจาก
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

เม่ือคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมจะต้องไม่เกิน
ค่าธรรมเนียมรวมของกองทุน 

(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก ไม่เกิน 2,140,000 บาท ซ่ึงจะเรียก
เก็บจากกองทุนเม่ือมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของ
กองทุนรวมทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายน้ัน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ค่าอบรมเผยแพร่ความรู้ และ
สัมมนาแนะนำกองทุนรวม 

(2) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการสอบบัญชี ซ่ึงรวมค่าใช้จ่ายตรวจสอบทรัพย์สิน
ในประเทศ และต่างประเทศ 
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(3) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่ง หนังสือชี้ชวนรายละเอียดโครงการกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสำคัญ ส่วนข้อมูลกองทุนรวม รวมถึงเอกสารประกอบการขายอื่น ๆ  

(4) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ ตามอัตราที่ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศกำหนดเป็นการ
ทั่วไปในการให้บริการ ตามที่จ่ายจริง แต่จะไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม ทั้งน้ี อัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามที่ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศเรียกเกบ็  (ถ้า
มี)  

(5) ค่าจัดทำและ/หรือจัดส่งรายงาน ข่าวสาร ข้อมูลใดๆแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนรวมโดยตรง หนังสือบอกกล่าวประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงค่าประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน 
ตลอดจนข่าวสาร ข้อมูลที่บริษัทจัดการมีหน้าที่จัดทำ และ/หรือจัดส่งตามที่สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกำหนด  

(6) ค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบจองซ้ือหน่วยลงทุน ใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ใบสั่งขายหน่วยลงทุน ใบยืนยันการ
ซ้ือและขายหน่วยลงทุน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่น ๆ เกี่ยวกับกองทุนรวม 

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค และนำเงินเข้าบัญชีสำหรับ
การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(8) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งและ/หรือจัดการกองทุนที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติ 
และ/หรือเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมคำขอจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมใน
การจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการจัดการเป็นกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองจากการลงทุน          
ค่าไปรษณียากร ค่าแปลเอกสารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ต่าง ๆ ค่าดำเนินงานอื่น ๆ เป็นต้น 

(9) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหรือการดำเนินคดี เพ่ือการรับชำระหน้ีใด ๆ ของกองทุนรวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหน้ีเป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหน้ีด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหน้ี เช่น ค่าที่
ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าสืบทรัพย์และ/หรือบังคับคดี ค่าใช้จ่าย
ในด้านนิติกรรม ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ เป็นต้น 

(10) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเน่ืองกับการดำเนินงานของกองทุนรวม ได้แก่ ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) 
ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเม่ือได้รับคำสั่งจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(11) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือ กฎหมายกำหนด  

(12) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอ
มติผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ 

(13) ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือเป็นหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม  

(14) ค่าที่ปรึกษากฎหมาย (ถ้ามี) ที่ปรึกษาการเงินอื่น ๆ (ถ้ามี)  

(15) ค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวเน่ืองกับการจัดหา ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแลเก็บรักษา ปกป้องผลประโยชน์ ซ่ึงสินทรัพย์หรือ
หลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในข้อ 15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายปี”  

(16) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade)  

(17) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมที่ เกิดข้ึนในช่วงการชำระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เช่น 
ค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชำระบัญชีกองทุนรวม เป็นต้น 

(18) ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ที่ซ้ือหรือขายเพ่ือประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซ่ึงได้รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีอื่น ๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเม่ือสั่งซ้ือหรือสั่งขายหลักทรัพย์และ
ค่าธรรมเนียมการทำรายการในต่างประเทศ 

(19) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเน่ืองจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น 
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(20) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน ซ่ึงมิได้ระบุไว้ในข้อ 15 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียก
เก็บจากกองทุนรวมตามจำนวนเงิน และเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายน้ันจริง ทั้งน้ี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุน โดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วน
ที่เกินอัตราที่กำหนด  

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ที่ทาง
ผู้ให้บริการและ/หรือผู้พัฒนาดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ดังกล่าวเรียกเก็บจากการใช้บริการ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่ผู้ให้บริการจัดทำ/พัฒนาดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ตามที่จ่ายจริง 

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม  

ทั้งน้ี ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จ่ายตามหัวข้อ 
“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย” รายการใดรายการหน่ึงหรือหลายรายการได้ ทั้งน้ี ข้ึนกับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ เพ่ือประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching out) : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี 

ค่าธรรมเนียม : 10 บาท 

ต่อหน่วยลงทุน : 1,000 หน่วย 

หรือเศษของ : 1,000 หน่วย 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี 

ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน : มี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : เช่น ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน/รับรองยอดหน่วยลงทุน,
ค่าธรรมเนียมการค้นหาเอกสารจากศูนย์เอกสารของนายทะเบียนหน่วยลงทุน, ค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น 

ในอัตราไม่เกินร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน : 

ตามที่จ่ายจริง 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) : 

1. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อาจเป็นอัตราที่นายทะเบียนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ 
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที่ย่ืนคำขอโอนหน่วยลงทุน  

2. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน จะเรียกเก็บในกรณีที่ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ 
การออกใบหน่วยลงทุน การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงกรณี
หายและอื่น ๆ ที่เกิดข้ึนจริง ซ่ึงพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน  
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3. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการให้ ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือจากการดำเนินการตามปกติของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือการ
ดำเนินการใด ๆ ซ่ึงพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น 
ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน/รับรองยอดหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการค้นหาเอกสาร
จากศูนย์เอกสารของนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นต้น ตามอัตราที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเก็บ หรือเปลี่ยนแปลงอัตราธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นได้โดยไม่ต้อง
ดำเนินการแจ้งผู้ลงทุนหรือผู้ถอืหน่วยลงทุนล่วงหน้า โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าว 
ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน รวมภาษี มูลค่าเพ่ิม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  

ทั้งน้ี ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จ่ายตามหัวข้อ 
“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย” รายการใดรายการหน่ึงหรือหลายรายการได้ ทั้งน้ี ข้ึนกับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ เพ่ือประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

8.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม 

บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้
มูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวมเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม และในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมทุกวัน ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะทำการเรียกเก็บจากกองทุนภายใน 5 วันทำการนับ
แต่วันที่บริษัทจัดการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือรอบระยะเวลาอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด 

8.5 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดำเนินการของบริษัทจัดการ 

1. การเพิม่ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย  

    1.1 ตามที่ระบุไวใ้นโครงการ  

        1.1.1 ไม่เกินอตัราที่ระบุในโครงการ เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥  3 วันทำการก่อน
การเรียกเก็บเพ่ิมข้ึน 

        1.1.2 เกินอัตราที่ระบไุว้ในโครงการ1    
(มีการกำหนดอย่างชดัเจนไว้ในโครงการแล้ววา่
สามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้) 

 

              1.1.2.1 กรณีเกนิ >5% ของอตัราที่
ระบุไว้ในโครงการ 

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วันทีเ่ปลี่ยนแปลง 

              1.1.2.2 กรณีเกนิ ≤ 5% ของอตัรา
ที่ระบุไว้ในโครงการ 

เปิดเผย2 ให้ผู้ถอืหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันกอ่น
การเรียกเก็บเพ่ิมข้ึน และแจ้งให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่
เปลี่ยนแปลง 

    1.2 แตกตา่งไปจากโครงการ  บริษัทจัดการต้องขอมติ3 เพ่ือแก้ไขโครงการ 

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย  

    2.1 ตามที่ระบุไวใ้นโครงการ เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่
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การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดำเนินการของบริษัทจัดการ 

วันที่มีการเรียกเก็บลดลง 

    2.2 แตกตา่งไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือ
ว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ 
การแก้ไขโครงการในเร่ืองดงักล่าว 

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันท่ีบริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
เพิ่มขึ้น 
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการท่ีเหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่าง
ท่ัวถึง 
3 ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุนและการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

9. เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังที่รับไวห้รือจะหยุดรับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขาย
คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 5 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดงักล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว 
มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซ้ือขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์กำหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำ
สั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปน้ี ซ่ึงไม่เกิน
กว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดังน้ี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใด
อย่างหน่ึงดังน้ี 

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้
การจัดการของตนอันเน่ืองมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอ
ของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรง
เงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือ
ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ 

3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพ่ือเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซ่ึงบริษัทจัดการกองทุนรวม
พิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหน่ึง 
ดังต่อไปน้ี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมด 
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(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซ้ือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกัน
คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งน้ี กรณีที่เป็นกองทุน
รวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการ
ขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในชว่งระยะเวลาเดียวกัน ซ่ึงกองทุนรวมเปิดให้รับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนเท่าน้ัน 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหน่ึง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณา
แล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่เหลืออยู่เน่ืองจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ 
และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนน้ัน 

10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคา
หน่วยลงทุน : คำนวณทุกสิ้นวันทำการ และประกาศภายในวันทำการถัดไป 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

1. หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด/คำนวณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน
ต่างประเทศ เช่น การใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนของตรา
สาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทจัดการจะ
ใช้หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่เป็นไปตามกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่ เกี่ยวข้อง ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของ
สำนักงาน ก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถึงที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ทั้งน้ี การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้แหล่งข้อมูลของ Bloomberg 
ประมาณเวลา 16.00 น. ณ วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เป็นหลัก บริษัทจัดการอาจ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนด/คำนวณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน
ต่างประเทศในภายหลังได้ เช่น เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบการดำเนินงานในอนาคต เป็นต้น รวมถึงหาก
เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมืองหรือสภาวะตลาดมีความผันผวน หรือเหตุการณ์อื่นใดอันเป็นเหตุให้ไม่
สามารถใช้แหล่งข้อมูลดังกล่าวได้ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์และเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องซ่ึง
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถึงที่มี
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูลข้างต้นได้ เช่น อัตราแลกเปลี่ยน
ถัวเฉลี่ยตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์
หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ เช่น Reuters หรือ APEX เป็นต้น 

2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ และ
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี  

(2.1) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างน้อยในวันดังน้ี 

(ก) คำนวณทุกสิ้นวันทำการก่อนวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทำการซ้ือขาย
หน่วยลงทุน 

(ข) คำนวณทุกสิ้นวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทำการถัดไป 

(ค) คำนวณทุกสิ้นวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน และประกาศภายในวันทำการถัดไป 

(ง) คำนวณทุกสิ้นวันที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่า
หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และประกาศภายในวันทำการถัดไป 

(2.2) คำนวณและประกาศราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างน้อยในวันดังน้ี  

(ก) คำนวณทุกสิ้นวันทำการก่อนวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทำการซ้ือขาย
หน่วยลงทุน 

(ข) คำนวณทุกสิ้นวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังกล่าวเป็นเกณฑ์ใน
การคำนวณราคา และประกาศภายในวันทำการถัดไป  
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3. บริษัทจัดการจะดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพ่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่
เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถงึ และภายในเวลาทีผู้่ถือหน่วยลงทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ 

4. บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เม่ือมีเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี 

- เม่ือบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

- เม่ือมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฎเหตุดังกล่าว 

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเร่ืองการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง 

ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เน่ืองจากมีเหตจุำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการ โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของ
ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคำนวณหรือประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการประกาศสาเหตุและ
แนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึงภายในเวลาที่ผู้ลงทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 

11. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้
จัดต้ังกองทุนรวมเป็นการทั่วไป 

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุน
รวมแบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติน้ันก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือ     
ผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาท
ระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การ
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน 
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1. บริษัทจัดการ 

ช่ือบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด   

ท่ีอยู่ (ภาษาไทย) : ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า   

เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   

โทรศัพท์ 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501 

ท่ีอยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 7 – 8th Floor, SCB Park Plaza 1 

18 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 

Tel. 0-2949-1500 Fax. 0-2949-1501 

สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :   

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการดำเนินการดังต่อไปนี้   

(1) การบริหารกองทุนรวม   

(ก) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุน
รวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อ
ประชาชนครั้งแรก   

(ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด   

(ค) นำเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่าง ๆ และซื้อขาย จำหน่าย ส่ังโอน 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุน
ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการท่ีได้รบัอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(ง) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุ้นอยู่เท่าท่ีจำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)   

(จ) ดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนของกองทุนรวม ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด   

(ฉ) ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในวัน
ทำการถัดจากวันท่ีซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น หรือวันท่ีคำนวนราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนน้ันได้ แล้วแต่กรณี 

(ช) สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม   

(ซ) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมตามข้อ "วิธีการ
แก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ"   

(ฌ) ดำเนินการฟ้องร้องคดีในนามของบริษัทจัดการเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ในกรณีท่ีมีบุคคลใด ๆ รอนสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน
รวม   

(2) การรับ และการจ่ายเงินของกองทุนรวม   

(ก) จัดให้มีการรับ และจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน และกองทุนรวม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนรวมที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้
ชวนส่วนโครงการหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย" 

(ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
ส่วนโครงการหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย"   

(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุนรวม   

(ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เรื่อง "คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์
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ของกองทุนรวม และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อืน่แทนตามเง่ือนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ี
กำหนดไว้ในข้อ 2  

(ข) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ วิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด   

(ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมท่ีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี   

(ง) จัดให้มีผู้ชำระบัญชีกองทุนรวมเมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม ท้ังนี้ โดยความเห็นชอบของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(จ) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะบุคคลข้ึนทำหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ท่ี
ปรึกษากฎหมาย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ   

(ฉ) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร   

(ช) แต่งตั้งทนายความ เพื่อติดตาม ทวงถาม และดำเนินคดี รวมท้ังดำเนินการใด ๆ เพื่อการรับชำระหนี้ 
หรือเพื่อปกป้องสิทธปิระโยชน์อืน่ใดของกองทุนรวม   

(4) การดำเนินการอื่น ๆ   

(ก) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กบัผู้ดูแลผลประโยชน์   

(ข) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด   

(ค) จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน   

(ง) จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายในทุกส้ินวันทำการน้ัน   

(จ) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุก
ส้ินวันทำการนั้น   

(ฉ) จัดทำรายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีกำหนด ในกรณีท่ีมิได้เกิด
จากการลงทุน หรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด   

(ช) จัดทำรายงานทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วันส้ินปีบัญชี โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และการส่งรายงานให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะส่งผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดไว้ เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามหัวข้อ
เง่ือนไขในการเลิกกองทุนข้อ 1. ก่อนหรือในวันท่ีครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ท้ังนี้ ใน
กรณีจัดทำรายงานตาม (ฐ) ตามปีปฏิทิน ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
ของรอบปีบัญชี ขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันส้ินปีบัญชี   

(ซ) จัดทำหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมท่ีผู้ลงทุนควรทราบใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันส้ินปีบัญชีและส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่
วันถัดจากวันส้ินปีบัญชีนั้น ยกเว้นกองทุนรวมเปิดที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวและรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังล่วงหน้า ซึ่งระบุเวลาไว้แน่นอน (Auto Redemption) ไม่ต้องจัดทำหนังสือชี้
ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี   

(ฌ) ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน   

(ญ) ยกเลิกกองทุนรวมตามท่ีกำหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกกองทุนรวม”   

(ฎ) จัดทำรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว 
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โดยรายงานดังกล่าวจะแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และการส่งรายงานให้แก่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.จัดไว้ เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามหัวข้อเงื่อนไขในการเลิกกองทุนข้อ 1. ก่อนหรือในวันท่ี
ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ท้ังนี้ ในกรณีจัดทำและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปี
บัญชี บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่จัดทำและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับปีบัญชี
นั้น   

(ฏ) จัดส่งและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสำคัญท่ีผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมใบส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ท่ีสนใจจะลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี้
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ท่ีทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน   

(ฐ) จัดทำและส่งข้อมูลการจัดการกองทุนรวมให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และ
วิธกีารท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด   

(ฑ) ชี้แจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือผู้ท่ีสนใจจะลงทุนทราบในกรณีท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบอย่างมี
นัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการ
เปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม   

(ฒ) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินท่ีรวบรวมได้ตามข้อ “การเลิกกองทุนรวม” 

(ณ) ดำเนินการติดตามทวงถาม ดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อการรับชำระหน้ีหรือปกป้องสิทธิ
ประโยชน์อื่น ๆ ของกองทุนรวม   

(ด) ปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 

2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีกำหนดให้เป็นหน้าท่ีของบริษัท
จัดการ ท้ังในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าท่ีปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำส่ังท่ีออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์
ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำส่ังดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำส่ังนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือ
โครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว 

เงื่อนไขการเปล่ียนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคำส่ังของสำนักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการ
ตามท่ีจำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่ เข้าทำหน้าท่ีต่อไปได้ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจดัการกองทุนรวมรายใหม่ 

2. ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ช่ือ : ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   

ท่ีอยู่ : เลขท่ี 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท์ 02-470-3207   

สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดแูลผลประโยชน์   

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ท้ั งนี้ ไม่ เกินอัตราที่กำหนดไว้ในหัวข้อหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการหัวข้อ 
"ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย" 
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(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในสัญญา ท้ังนี้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์   

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม 
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีกำหนดให้เป็นหน้าท่ีของบริษัทจัดการ ท้ังในปัจจุบันและที่จะมี
แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต   

(2) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ทรัพย์สินของลูกค้ารายอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุนและข้อกำหนดท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมจนกว่า 
ผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นท่ีเรียบร้อย 
หรือจนกว่าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชนส้ิ์นสุดลง   

(3) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 และพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในกรณีท่ีผู้ชำระบัญชีกระทำการหรืองดเว้นกระทำ
การตามมาตรา 130 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะ
รายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกัช้า   

(4) ตรวจตราและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สินต่างๆ 
ท่ีกองทุนรวมได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าท่ีดูแลการเบิกจ่ายหรือได้รับฝากไว้ตาม
ข้อ (2) ให้เป็นไปตามคำสั่งการจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม   

หากมีเหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรือส่งมอบเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ดังกล่าวในวรรคหนึ่ง วา่ไม่เป็นไปตามคำส่ังการจัดการทรัพย์สิน เป็นเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือ
ปลอม ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าท่ีดำเนินการแจ้งเหตุดังกลา่วแก่บริษัทจัดการทันที   

(5) เปลี่ยนแปลง จำหน่ายและโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคำส่ังของบริษัท
จัดการ เมื่อเห็นว่าการนั้นถูกต้องตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ   

(6) จัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้น
กระทำการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าท่ีของตนตามมาตรา 125 

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท้ังนี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันท่ีผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว   

(7) จัดทำรายงานถึงผลในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดทำบัญชีแสดงการรับ
จ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมท่ีฝากไว้   

(8) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการได้คำนวณตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด 

(9) พิจารณาเกี่ยวกับการที่จะให้ความเห็นชอบในการดำเนินการของบริษัทจัดการตามที่กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้เป็นหน้าท่ีของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น   

(ก) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่        
ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่
สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล   

(ข) การให้ความเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อหรือ
คำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำส่ังซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อมีเหตุ
จำเป็น ทำให้ไม่สามารถ จำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างสมเหตุสมผล 
หรือไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็น
อื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน   

การดำเนินการให้ความเห็นชอบดังกล่าวข้างต้นผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องดำเนินการจัดทำการให้ความ 
เห็นชอบเป็นหนังสือ และส่งให้แก่บริษัทจัดการเพื่อใช้เป็นหลักฐานโดยทันที และแจ้งให้สำนักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทันทีทุกครั้งที่เกิดกรณีตาม (ก) โดยจัดทำรายงานในเร่ืองดังกล่าวเป็น
หนังสือ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(10) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีท่ีบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ท่ีออกโดยกฎหมายดังกลา่ว   

(11) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าท่ีของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวง หรือเมื่อได้รับ
คำส่ังจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของ   
ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม   

(12) จัดทำความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการและจัดส่งให้บริษัทจัดการเพื่อใช้
ประกอบการจัดทำรายงานกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปี
ปฏิทิน ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันส้ินรอบปีบัญชี และวันส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี
บัญชีหรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี   

(13) โอนเงินให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามคำส่ังของผู้ชำระบัญชีเพื่อเฉลี่ยจ่ายคืนค่าหน่วยลงทุนให้ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท่ีคงเหลืออยู่หลังจากที่ผู้ชำระบัญชีชำระบัญชีโครงการจัดการ
กองทุนรวมตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด   

(14) ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าท่ีลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องทำหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะมีการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ท้ังหมดของกองทุน
รวม ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดท่ีจำเป็นเพื่อให้การดำเนินการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ท้ังหมด
ของกองทุนรวมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จส้ินสมบูรณ์ และ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ดำเนินการต่อได้ทันที   

(15) ในกรณีท่ีมีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และก่อนท่ีผู้ชำระบัญชีจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังคงต้องรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่า
จะจดทะเบียนเลิก กองทุนรวม   

(16) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนหน้าท่ีและความ 
รับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท้ังที่มีในปัจจุบัน และท่ีมีแก้ไข
เพิ่มเติมในอนาคต 

(17) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการประสงค์ท่ีจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องจัดให้มีสถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม เช่น ท่ีศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ หรือพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินอื่น เพื่อทำหน้าท่ีเก็บรักษา
ทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม   

ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทุนรวมและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
กองทุนรวม และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยส้ินเชิงภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความผิด
ของผู้ดูแล   

คู่สัญญาตกลงเก็บรักษาข้อมูลที่ได้ล่วงรู้มาเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะ
เป็นการเปิดเผยโดยอำนาจกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง เพื่อประโยชน์ของ  
ผู้ถือหน่วยลงทุน   

ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนเพราะความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง หรือการไม่กระทำการตามหน้าท่ีโดยไม่มีเหตุอนัสมควรของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลกูจ้าง 
บริวาร หรือบุคคลอื่นใดท่ีทำงานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์   

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ง
รวมถึงหน้าท่ีดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าท่ีดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
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ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของส่ิงที่ ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแล
ผลประโยชน์   

ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวงได้   

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็น
การเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็น
ธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้
ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน 

ในกรณีท่ีการดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการ
ขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามท่ีจำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ :   

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใต้เง่ือนไขสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อเกิด
กรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี้ ท้ังนี้บริษัทจัดการจะกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก่อน   

(1) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 90 วัน หรือตามแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น   

(2) ในกรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ี และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง
อาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 30 วัน   

(3) ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมท้ังกฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมาย
ดังกล่าว หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณี
อื่นใดอันจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าท่ีแก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับ
หน้าท่ีดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน 

(4) ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ่งออกตามความในมาตรา 121 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีบริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจาก
การตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะส่ังการเป็น
อย่างอื่น บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำ
การ นับแต่วันท่ีได้แก้ไขเสร็จส้ิน หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
กำหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีครบกำหนดเวลาให้แก้ไขเมื่อได้รับอนุญาตแล้วบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์อื่นแทนโดยพลัน 

(5) ในกรณีท่ีมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม เรียกร้องให้มีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนท่ีไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีท่ีมีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป         
ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ 

 

 



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีต่างประเทศ เอเอส 3MC8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

7 

สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมท่ี   

(1) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   

1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ  

เเขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140    

โทรศัพท์ 02-470-3207     

(2) บริษัท ศนูย์รับฝากหลักทรัพย์ (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/หรือที่ผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
ศูนย์รับฝากต่างประเทศ หรือผู้รับฝากทรัพย์สินท่ีดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ  

3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)   

ท่ีอยู่ : ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 2  

ชั้น 15 ฝั่งปีกเหนือ (North Wing) อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9  

เลขท่ี 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์ 0-2128-2332-7 โทรสาร 0-2128-4625 

หรือบุคคลอื่นท่ีได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

4. ผู้จดัจำหน่าย : -  

5. ผู้ดแูลสภาพคล่อง (Market Maker) : - 

6. ผูล้งทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : - 

7. ท่ี่ีปรึกษาการลงทุน : - 

8. ท่ีปรึกษากองทุน : - 

9. ผูป้ระกัน : - 

10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : - 

11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : -  

12. Prime Broker : - 
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13. สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน   

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนเองก่อนครบกำหนด
อายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามข้อ “การรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุน” 

สทิธิในการรับเงินปันผล : ไม่มี 

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 
“เง่ือนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม 

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการรับลงทะเบียนการโอนหน่วย
ลงทุนของกองทุน ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “เง่ือนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน” 
ของโครงการจัดการกองทุนรวม 

สทิธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : ผู้ถือหน่วยลงทุน
มีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการได้ ท้ังนี้ 
บริษัทจัดการจะกระทำการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อ "วิธีการแก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ"   

สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ : ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการ
เลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด   

สทิธิประโยชน์อื่น ๆ : ไม่มี 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนท่ียังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่
ครบ  

การท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่า
ในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับท่ีจะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนาม
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีได้รบัการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่
เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมท่ีตนถือ ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิใน
การได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนด
ของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย  

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :   

- ใบหน่วยลงทุน  

- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน  

- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  

- อืน่ๆ  

เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : กองทุนจะใช้
ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้
ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
รูปแบบอื่นเพิ่มเติมได้   

หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 

(1) บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชื่อผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธใินหน่วยลงทุน   
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(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุก
ครั้งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำรายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการ
ทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน   

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำ
การนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีท่ีเป็นการส่ังซื้อในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้งแรก และ/หรือ
ภายใน 15 วนัทำการนับแต่วนัทำรายการส่ังซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ นายทะเบียน
หน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ
จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้า
มี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีท่ีไม่ระบุท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ท่ี
ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน หรือโดยวิธีอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมตามวิธีการท่ีระบุ
ในหนังสือชี้ชวน   

(4) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนท่ีส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการท่ีเป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง   

สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน   

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชื่อผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธใินหน่วยลงทุน   

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อหรือ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ดำเนินการ
จัดสรรหน่วยลงทุนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้   

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) จะดำเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายในวันท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทำรายการ
ส่ังซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือภายในวันทำการท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนด้วยตนเอง ณ ท่ีทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน(ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จำกัด (มหาชน)) ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชีหรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้   

(4) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังซื้อหน่วยลงทุนหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
มีหน้าท่ีในการนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันเสมอ ได้ ณ ท่ีทำ
การของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) หรือ ณ ท่ี
ทำการที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการ
ซือ้หรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน   

(5) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนท่ีมีการปรับรายการให้เป็นปัจจุบันครั้งล่าสุด เป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง   

(6) ผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการ
กำหนด   

ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนรายอ่ืน สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ่งบริษัท
จัดการจะปิดประกาศไว้ท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ  

ใบหน่วยลงทุน   

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเฉพาะในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนเพื่อนำไปใช้เป็น
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หลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่น ๆ ท้ังนี้ ในการออกใบหน่วยลงทุนทุก
กรณีจะกระทำเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่าน้ัน โดยมีข้ันตอนดังนี้   

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึง่ขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน   

(2) ยื่นใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียน
หน่วยลงทุน   

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุน
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคำขอ สำหรับกรณีท่ีผู้ถือ
หน่วยลงทุนกรอกจำนวนหน่วยลงทุนในใบคำขอมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วย
ลงทุนสำหรับหน่วยลงทุนจำนวนเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน   

(4) ใบหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด ซึ่งจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มี
อำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสำคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้
เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้
ทำได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย   

(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนดังกล่าว จะต้องนำใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อโอนหน่วยลงทุนน้ัน เข้าระบบไร้
ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้   

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งให้กับผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/
หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากรูปแบบดังกล่าวข้างต้น เช่น เอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือรูปแบบท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตาม
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติม เป็นต้น และบริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลา
การส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการท่ีผดิไปจากรายละเอียดโครงการ    

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้  

ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วย
ลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : ไม่มี 

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น 

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน
เงินได้ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุน
ตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติ
พิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ รวมถึงกรณีอื่นใดท่ี
เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะกำหนดข้ันตอนการดำเนินการต่อไป 
ซึง่ข้ันตอนท่ีกำหนดต้องสามารถปฏิบัตไิด้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย 

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนท่ีปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่าน้ัน 

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่บุคคลท่ีเก่ียวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี) : - 

17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :   

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าท่ีจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีออกตามมาตรา 
125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมท้ังการให้สิทธิ
หรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้
กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการ
ตามอำนาจหน้าท่ีแล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำนำ
หน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้ 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่
กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
พิเศษ ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน ดังนี้ 

1. หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ใน
กรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีจัดตั้งข้ึนก่อนวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุน
ของกองทุน 

ข้อจำกัดการถือหน่วย และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) : หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือ
หน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิด
หน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่ 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้รบัมาโดยชอบแล้ว ให้ถือ
วา่ผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกลา่วและมีผลผูกพันตามมติ 

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในกฎหมาย ให้
ถือว่ามตินั้นเสียไป 

ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยัสำคัญ 

ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในส่ี
ของจำนวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือ
ของจำนวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 
เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีกำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามท่ีกำหนดในประกาศนี้แล้วให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติม
ดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากันต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่
ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดต้องได้รับมติ
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่งต้องได้รับมติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

 



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีต่างประเทศ เอเอส 3MC8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

12 

วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :  

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหน่ึงของข้อผูกพันท่ีเป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมี
สาระสำคัญท่ีเป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ท่ีออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติ
พิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน ท้ังนี้ เรื่องทีก่ระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง 

(ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของ
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ท่ี ทน. 19/2554 

(ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น 

(ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ท่ี ทน. 
19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและข้อกำหนดเก่ียวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ 
อนัมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ 

(จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงาน แล้วแต่กรณี หรือ 

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันน้ันเหมาะสม มีความจำเป็นหรือ
สมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่วา่กรณีใด 

ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพัน
เปิดเผยไว้ ณ ท่ีทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดู
ได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
พร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม 

18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี  

รายละเอียดเพิ่มเติม : ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการท่ัวไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า 
โดยในกรณีท่ีเกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอม
ให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

19. การเลิกกองทุนรวม  

เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :  

กองทุนจะเลิกเมื่อครบกำหนดอายุ หรือกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  

1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้ 

(1) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเป็นจำนวนดังนี้ ในวันทำการใด 

(ก) ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไปหรือกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย จำนวนผู้ถือ
หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย  

(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังนี้ 
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(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้
แล้วท้ังหมด  

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกัน
คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด ท้ังนี้ ในกรณีท่ีเป็น
กองทุนรวมท่ีมีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณา
ระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่าน้ัน 

ความใน (2) วรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความ
เชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ 
เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนท่ีเหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนน้ัน 

(3) กรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตาม (2) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

ความในวรรคหน่ึง (2) และ (3) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังนี้ 

(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน 

(ข)  กองทุนรวมดัชนี  

(ค)  กองทุนรวมอีทีเอฟ 

(ง)  กองทุนรวมหน่วยลงทุน 

(จ)  กองทุนรวมฟีดเดอร์ 

2. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ
จำนวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือ
ของจำนวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเลิกโครงการ หรือดำเนินการอื่นใด ในกรณีท่ีมูลค่าหน่วย
ลงทุนท่ีจำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนน้อยกว่า 400 ล้านบาทหรือตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

4. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ท่ัวไป หากปรากฏว่า  

(1) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ 
หรือคำส่ังที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 

(2) มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไปตามที่กำหนดในประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน  

5. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีท่ีมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลใด และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีท่ีไม่มีการชี้แจง หรือชี้แจง
แล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้วา่การจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่
รายย่อยเป็นการท่ัวไปอย่างแท้จริง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ทำการแก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการตามท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อยเป็นการท่ัวไปอย่างแท้จริง 
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6. บริษัทหลักทรัพย์จะเลิกกองทุนรวม เมื่อสำนักงานมีคำส่ังเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำส่ังเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน  

7. ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการส้ินสุดลงของ
การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมหรือดำเนินการตามหนังสือชี้ชวนโครงการ ข้อ 5.5 “การคืนเงิน
ค่าซื้อหน่วยลงทุน” ได้ 

การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

1. เมื่อปรากฏกรณีตามหัวข้อเง่ือนไขในการเลิกกองทุนข้อ 1. บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุน
รวม ดังต่อไปนี้ 

(1) ยุติการรับคำส่ังซื้อและคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันท่ีเกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุน(2) แจ้งให้ผู้
ท่ีเกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วนัทำการนับแต่วนัท่ีเกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี้ 

       1  แจ้งผู้ถือหน่วยท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใด ๆ ท่ีมีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้
ถือหน่วยได้ 

       2  แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

       3  แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบท่ีจัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

(3) จำหน่ายทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันท่ีเกิด
เหตุการณ์ให้เลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

(4) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินท่ีรวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 
10 วันทำการนับแต่วันท่ีเกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุน และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
แล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมเปิดนั้น   

2. กรณีการเลิกกองทุนรวม เพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการหรือเหตุอื่นท่ีทราบกำหนดการเลิก
กองทุนรวมล่วงหน้า  

บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้  

การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 

1  แจ้งให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
       1.1  แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 
       1.2  แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผา่นระบบที่จัดไว้บน
เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
       1.3  แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีท่ีหน่วยของกองทุนน้ันเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

≥  5 วนัทำการ 
กอ่นวันเลิกกองทุน 

2  ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนท่ัวไปทราบเรื่อง
ดังกล่าว  

≥  5 วันทำการ 
กอ่นวันเลิกกองทุน 

3  จำหน่ายทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงิน
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้
เงินท่ีมีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม 

ให้เสรจ็ส้ินก่อนวันเลิก
กองทุน 

20. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน   

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบ เพื่อทำหน้าท่ีรวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินท่ีคงเหลือจากการชำระหนี้สินของกองทุนรวม
แล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีกองทุนให้เสร็จส้ิน ท้ังนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  
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สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของ
กองทุนรวม และผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เท่าท่ีคงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยถืออยู่ตามหลักฐานท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วนัเลิกโครงการ   

เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคง
ค้างอยู่ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม 
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