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จัดต้ังและจัดการโดย 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 

SET UP AND MANAGED BY SCB ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED 

เสนอขายต่อประชาชนท่ัวไป 

มูลค่าโครงการ 15,000,000,000 บาท จำนวนหน่วยลงทุน 1,500,000,000 หน่วย 

ในระหว่างวันที่ 24 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 

ณ เวลาทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนว่ยลงทุน 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
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สารบัญ 

ส่วนท่ี 1 : รายละเอียดหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

ส่วนท่ี 2 : รายละเอียดโครงการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีต่างประเทศ เอเอส 6MO9 
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

คำจำกัดความ / คำนิยาม 1 

1.  ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 1 

2.  จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ี
เสนอขาย 

1 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน  

2 

4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) 5 

5.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 5 

6.  การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 5 

7.  การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 5 

8.  การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 7 

9.  การชำระค่ารับซ้ือคืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน 7 

10.  การเล่ือนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 7 

11.  การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง 8 

12.  การหยุดขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 8 

13.  เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน 8 

14.  การจ่ายเงินปันผล 8 

15.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 9 

16.  วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

13 

17.  ช่ือผู้เก่ียวข้อง 18 

18.  รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม 18 

19.  การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ  18 

20.  ข้อกำหนดอ่ืน ๆ 18 

21.  การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศกำหนด 18 

22.  มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการอนุมัติให้จัดต้ังกองทุนรวม
เป็นการท่ัวไป 

19 

23.  ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม 19 

 

 

 



สารบัญ 

ส่วนท่ี 3 : ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 
 

1.  บริษัทจัดการ 1 

2.  ผู้ดูแลผลประโยชน์ 3 

3.  ผู้สอบบัญชี 7 

4.  นายทะเบียนหน่วยลงทุน 7 

5.  ผู้จัดจำหน่าย 8 

6.  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 8 

7.  ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) 9 

8.  ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายท่ีไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง)  9 

9.  ท่ีปรึกษา 9 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) 9 

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) 9 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) 9 

13. สิทธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน 10 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 10 

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 12 

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 13 

17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน  15 

18. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน 16 

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 16 

20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน 16 

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 17 

22. การเลิกกองทุนรวม 17 

23. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน 19 
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หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนีต่้างประเทศ เอเอส 6MO9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

SCB Foreign Fixed Income Fund 6MO9 Not for Retail Investors (SCBASF6MO9) 
 

“ผู้ลงทนุไม่สามารถขายคนืหนว่ยลงทนุนี้ในช่วงเวลา 6 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทนุกระจุกตวัในผู้ออก และในหมวด
อุตสาหกรรมธนาคาร ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบตอ่การลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทนุจำนวนมาก” 

 

▪ กองทุนรวมที่เสนอขายนี้สามารถลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) 

หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ในอัตราส่วนที่มากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยง
จากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุน      
ผูล้งทุนอาจจะไม่รับเงินคืนตามท่ีระบุในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม 

▪ เนื่องจากกองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารของต่างประเทศ จึงทำให้กองทุนอาจมีความเสี่ยงในเร่ืองของเสถียรภาพ จากการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง การเงนิ ตลอดจนภาวะตลาดเงิน ตลาดทุนของประเทศต่างๆ ที่กองทุนลงทุน 

▪ ในส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งจำนวน โดยกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้ากับคู่สัญญาท่ีเป็นธนาคารพาณชิย์เพือ่ป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นทั้งจำนวน และอาจทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง
กับอัตราดอกเบ้ียเพือ่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ียของกองทนุ ทั้งนี้ ในกรณีที่คู่สัญญาท่ีกองทุนทำธุรกรรม SWAP ไมส่ามารถดำเนินการ
ได้ตามสัญญาสวอป ผูล้งทุนอาจได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามท่ีกำหนดไว ้

▪ ผูล้งทนุไม่สามารถนำหน่วยลงทนุของกองทุน ไปโอนให้แก่ผูล้งทุนที่ไม่ใช่ ”ผูม้ีเงินลงทนุสูง” ได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

▪ อนึ่ง ณ วันครบอายุโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธินำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิด     

ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น หรือกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในวันทำการถัดไป โดยบริษัทจัดการหรือ
นายทะเบียนหนว่ยลงทุนจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการนบัแต่วันที่ทำรายการโอนหนว่ยลงทุนไป
ยังกองทุนรวมดังกล่าว 

ทั้งนี้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการซื้อหรือขายคืน หรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุนลงทุนไปยังกองทุนอืน่ได้  ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินนั้น โดยผู้ลงทุนสามารถขอรายละเอียดหนงัสือชี้ชวนได้ที่ผูส้นับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งต้ัง 

▪ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลย
พินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมวีัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถ่ินที่อยู่
ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนนิกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา   

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ    
เอเอส 6MO9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ 

▪ ในกรณีท่ีมีเหตุการณไ์ม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจไดรั้บชำระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทนุล่าช้ากวา่ระยะเวลาท่ีกำหนดไวใ้นหนงัสือชี้ชวน 

▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถาม    

ผูติ้ดต่อกับผูล้งทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหนว่ยลงทุน 

▪ บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้ข้อมูลในอดีตในการคำนวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient) กองทุน
รวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตัวแปรที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวใน
ทิศทางที่ไมเ่ป็นไปตามข้อมูลในอดีตซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

▪ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นจะต้องปฎิบัติตาม
กฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act 

(FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการท่ีจะปฏิบัติการและดำเนินการ
ต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอ่ืนใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฎิบัติตามพันธสัญญา หรือ
ข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ 
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รายละเอียดกองทนุรวม 

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีต่างประเทศ เอเอส 6MO9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

  SCB Foreign Fixed Income Fund 6MO9 Not for Retail Investors 

(SCBASF6MO9) 

อายุโครงการ  : ประมาณ 6 เดือน (โดยไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียน 

กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 

วันท่ีได้รับอนุมัติให้จัดต้ัง/จัดการกองทุนรวม   : วันท่ี 20 พฤษภาคม 2565   

วันท่ีเสนอขาย : วันท่ี 24 – 30 พฤษภาคม 2565 

ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทนุรวม 

ประเภทโครงการ  

กองทุนรวมตราสารหน้ีท่ีลงทุนในต่างประเทศ ประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ  

นโยบายการลงทุนของกองทุน 

กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหน้ีท่ีเสนอขายในต่างประเทศ โดยจะลงทุนในตราสาร
หน้ีภาครัฐและหรือรัฐวิสาหกิจและหรือสถาบันการเงินและหรือภาคเอกชนรวมถึงตราสารหน้ีอื่นใดท่ีเสนอขายในต่างประเทศและ/หรือ
เงินฝากต่างประเทศ และมีการลงทุนท่ีส่งผลให้มี net exposure ท่ีเกี่ยวข้องกับความเส่ียงต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีมากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

ส่วนท่ีเหลือจากการลงทุนบริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงตราสารแห่งหน้ี และ/หรือเงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก ท้ังในประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ รวมถึงอาจมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สินอื่น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลาย
อย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้  

กองทุนจะเข้าทำสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเส่ียง (Hedging) จากอัตราแลกเปล่ียน 
(Foreign Exchange Rate Risk) ท้ังจำนวน กับคู่สัญญาท่ีเป็นธนาคารพาณิชย์ และอาจทำสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอ้างอิงกับอัตรา
ดอกเบี้ย เพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน นอกจากน้ีกองทุนอาจจะเข้าลงทุนในตราสารท่ีมีอายุยาวกว่าอายุ
โครงการ โดยจะเข้าทำสัญญาขายตราสารดังกล่าวล่วงหน้า เพื่อให้อายุของสัญญาสอดคล้องกับอายุโครงการ เป็นต้น  

อน่ึง กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือต่ำกว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และ/
หรือตราสารหน้ีท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) โดยจะไมล่งทุนในหรือมีไว้ซ่ึงตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note)  

อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติ หรือ
เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่าง ๆ และ/หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบ และ/หรือกรณีท่ีวงเงินลงทุนในต่างประเทศเต็ม
เป็นการช่ัวคราว ดังน้ัน จึงอาจมีบางขณะท่ีกองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนท่ีกำหนดไว้ในโครงการตามข้างต้น
ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนท่ีกําหนดไว้ในโครงการตามประกาศต่อสํานักงาน 
ก.ล.ต.  

ท้ังนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะไม่นับช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่
วันท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรือช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการรวมด้วยก็ได้ ท้ังน้ี โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นสำคัญ 
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ผู้ลงทุนสามารถศึกษาประมาณการผลตอบแทน ได้ดังน้ี 

 

- บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเม่ือเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็น
และสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ 

- หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการ
ไว้ 
- ตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) แล้ว แต่อาจยังมีความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่มีนัยสำคัญต่อนโยบายในการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหนี้ (Event risk) อยู่ 
- บริษัทขอสงวนสิทธิในการปิดขายหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนดได้ ในกรณีที่มียอดจำหน่ายหน่วยลงทุนเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงินลงทุน
โครงการ 

* ประมาณผลตอบแทนของหลักทรัพย์ปรับด้วยราคาซื้อขายล่วงหน้าของอัตราแลกเปลี่ยนจาก Bloomberg ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 

** ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งในช่วง
ระยะเวลาอายุโครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเพ่ิมหรือลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงได้ ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้รับหลังหัก
ค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีที่ได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ
เพ่ิมเติม โดยจะไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตราสารท่ีกองทุนคาดว่าลงทุน 

อันดับความ
น่าเชื่อถือระยะยาว
ของผู้ออกตราสาร 

สัดส่วน
การลงทุน 

ประมาณการผลตอบแทน 
(ต่อปี) 

จากตราสาร* จากการลงทุน 

เงินฝาก ธ. Doha Bank (DOHA) - กาตาร์ A- (FITCH) 19.00% 0.70% 0.13% 

เงินฝาก ธ. Qatar National Bank (QNB) - กาตาร์ A (FITCH) 19.00% 0.70% 0.13% 

เงินฝาก ธ. Commercial Bank of Qatar (CBQ) – กาตาร์ A- (FITCH) 19.00% 0.60% 0.11% 

เงินฝาก ธ. Bank of China (BOC) - จีน A (FITCH) 19.00% 0.70% 0.13% 

ตราสารหน้ี The Saudi National Bank, Singapore Branch A- (FITCH) 14.00% 0.60% 0.08% 

ต๋ัวแลกเงิน บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ไทย A- (TRIS) 10.00% 0.85% 0.09% 

รวม 100.00%  0.67% 

หัก ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)** 0.17% 

ผลตอบแทนโดยประมาณ ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 6 เดือน 0.50% 
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ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 

ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนท่ีสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  

ระดับความเสี่ยงของกองทุน 

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 

 

 

ลักษณะที่สำคัญของกองทนุรวม 

Q: กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมกีารกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร? 

A: กองทุนน้ีเป็นกองทุนรวมสำหรับผู้มีเงินลงทุนสูง และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

Q: กองทุนรวมน้ีมีจำนวนเงินทุนโครงการล่าสุดเท่าใด? 

A: จำนวนเงินทุนของโครงการเท่ากับ 15,000 ล้านบาท โดยในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอ
ขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 2,250 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนหน่วยลงทุนไม่เกิน 225,000,000 หน่วย 

Q: กองทุนรวมน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใดและผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด? 

A: เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนท่ีต้องการแสวงหาโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ีท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมี
คุณภาพและให้ผลตอบแทนท่ีดี และสามารถลงทุนในช่วงระยะเวลาประมาณ 6 เดือน (โดยไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) 

Q: ปจัจัยใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน? 

A: ปัจจัยท่ีมีผลกระทบท่ีสำคัญ ได้แก่ 

การเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหน้ี : ความผันผวนของราคาตราสารหน้ีอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทน 
ส่งผลให้ราคาของตราสารหน้ีท่ีกองทุนถืออยู่เปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม เช่น เมื่ออัตราผลตอบแทนลดลง พันธบัตรและหรือ
หุ้นกู้ก็จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น กองทุนก็จะได้รับผลตอบแทนในรูปของกำไร (Capital Gain) แต่ถ้าอัตราผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นจะทำให้
ราคาพันธบัตรและหรือหุ้นกู้น้ันลดลงกองทุนก็จะเกิดผลขาดทุนขึ้นได้ 

ความสามารถในการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการชำระหน้ีของผู้ออกตราสาร : จากการท่ีกองทุนจะลงทุนในตราสาร
หน้ีท่ีเสนอขายท้ังในและ/หรือต่างประเทศ อาทิ ตราสารแห่งหน้ีท่ีออกโดยภาครัฐและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ตราสารแห่งหน้ีภาคเอกชน    
ตราสารหน้ีท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษทัเอกชน และ/หรือเงินฝาก ผู้ลงทนุอาจได้รับผลกระทบจากการผิดนัดชำระหน้ีของผู้ออก
ตราสารเมื่อตราสารครบกำหนดอายุ ซ่ึงกองทุนดังกล่าวมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหน้ีของผู้ออกตราสารได้ 

Q: กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ ? อยา่งไร ? 

A: กองทุนไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือคุ้มครองเงินต้นให้แก่ผู้ลงทุน  
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Q: กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร? 

A: วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชี ประมาณ 6 เดือน นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 

ข้อกำหนดในการซือ้ขายและโอนหนว่ยลงทุน 

Q: กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร? 

A: การเสนอขายหน่วยลงทุน 

 สำหรับการส่ังซ้ือครั้งแรก : ผู้ลงทุนส่ังซ้ือหน่วยลงทุนขั้นต่ำไม่นอ้ยกว่า 500,000 บาท ในราคาหน่วยลงทุน หน่วยละ 10.00 บาท  

 ผู้ลงทุนสามารถส่ังซ้ือหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ในระหว่างการเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันท่ี 24 – 30 พฤษภาคม 2565 ได้ท่ี 

▪ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกดั (มหาชน) โทร.  0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2, 0-2544-3874-6, 0-2544-3900, 

   0-2544-3907, 0-2544-3909, 0-2544-3941, 0-2544-3998 

  และสำนักงานสาขาทุกแห่ง เวลา 8.30-15.30 น. 
▪ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. 
 บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com เวลา เริ่มให้บริการ -16.00 น. 
 ผู้สนับสนนุการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด  

ท้ังนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปล่ียนแปลงผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน
ในภายหลังได้ 

สำหรับการส่ังซ้ือครั้งถัดไป : กองทุนจะไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 

การจัดสรรหน่วยลงทุน  

การเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรยอดการจัด
จำหน่ายให้กับแต่ละสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแยกจากกัน โดยแต่ละสำนักงานสาขาจะจัดสรร
ให้กับผู้สั่งซ้ือโดยใช้หลักเกณฑ์ “ส่ังซ้ือก่อน ได้ก่อน”  

ในกรณีท่ีมีหน่วยลงทุนเหลือหลังจากวันเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
จะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักเกณฑ์ “ส่ังซ้ือก่อน ได้ก่อน” ในกรณีท่ีส่ังซ้ือพร้อมกัน และมีจำนวนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอ
ต่อการจัดสรร บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วย
ลงทุนท่ีสามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุน ท้ังนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือ
ท้ังหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามท่ีส่ังซ้ือ หลังจากท่ีบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มจำนวน
แล้ว 

การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 

ในกรณีท่ีผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน และ/หรือในกรณีท่ีบริษัทจัดการต้องยุติ
โครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายหลังจากส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เนื่องจาก 

(1) กรณีท่ีมีการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย 

(2) กรณีท่ีมีมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนน้อยกว่า 400 ล้านบาท ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

http://www.scbeasy.com/
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(3) กรณีท่ีกองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม อันเนื่องจากปัจจัยอื่นใดท่ีทำให้ผลตอบแทนของ
ตราสารที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

โดยบริษัทจัดการจะยุติการจำหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับต้ังแต่วันถัดจาก
วันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน ซ่ึงบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะชำระเงินค่า
ซ้ือหน่วยลงทุนพร้อมผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากเงินท่ีได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืนให้แก่ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็น
เช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการ
กองทุนหรือนำเข้าบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่นใดท่ีบริษัทจัดการได้มีการกำหนดเพิ่มเติม
ภายหลัง ประเภทเดินสะพัดหรือออมทรัพย์ ซ่ึงได้ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน ภายใน 1 เดือนนับต้ังแต่วันถัดจากวันส้ินสุด
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน หรือดำเนินการอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควร เพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาน้ันได้อันเนื่องจาก
ความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีครบ
กำหนดเวลาน้ันให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนด้วย 

 การชำระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน 

 ผู้ลงทุนสามารถชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมรีายละเอียดดังน้ี 

  กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสาขาของธนาคาร 

 ชำระเป็นเช็ค หรือดราฟต์ลงวันท่ีเดียวกับวันท่ีส่ังซ้ือหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนาม  
"ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด” 

 กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอ่ืนท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

 นำเช็คหรือเงินสดเข้า “บัญชีจองซ้ือกองทุนบลจ.ไทยพาณิชย์ จำกดั” โดยมรีายละเอียดธนาคารดังต่อไปน้ี 

                                   ธนาคาร เลขท่ีบัญชี 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 049-3-14025-7 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 745-1-03996-7 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 129-3-16153-3 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 001-1-53664-6 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 777-0-05798-9 

ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) 739-3-63022-5 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 039-6-03711-9 

ธนาคารซิต้ีแบงก์ ประเทศไทย  080-0-35104-9 

ธนาคารออมสิน 000-0-43239-3 

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 0001-114-005054-9 

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 10-0000227-0 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 889-100822-9 

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 101-1-00545-8 

ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรช่ัน จำกัด 014-7-67600-1 
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                                   ธนาคาร เลขท่ีบัญชี 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 80-0026905-7 

บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดท่ีนอกเหนือจากท่ีกล่าวไว้ข้างต้นโดยบริ ษัทจัดการจะแจ้งให้       
ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม  

ข้อสงวนสิทธใินการขายหน่วยลงทุน 

▪ ในกรณีท่ีมียอดการจำหน่ายหน่วยลงทุน เท่ากับ จำนวนเงินทุนของโครงการก่อนครบกำหนดส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทนุ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปิดการเสนอขายและดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม 

▪ กรณีผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาน้ัน ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่วยลงทุนได้ หรือผู้ลงทุนต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 

คน ก็สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันได้ แต่สำหรับกรณีผู้ลงทุนท่ีเป็นนิติบุคคลนั้น ผู้ลงทุนไม่สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อื่น
ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 

▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา
ท่ีกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น 

▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงวิธีการรับชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนในวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั้งแรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนในวันดังกล่าวโดยการรับชำระเป็นเงินสด และ/หรือ
เงินโอน และ/หรือแคชเชียร์เช็ค เท่าน้ัน ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการซ่ึงการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะ
คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ 

▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่
เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต 

▪ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่
เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดกไ็ด้ โดยบุคคลท่ี
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมี
ถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการส่ังซ้ือดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อช่ือเสียงของ
บริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายเพียงครั้งเดียว เมื่อครบอายุโครงการ     
ตามช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการกำหนด ในกรณีวันท่ีกำหนดรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ันตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทจัดการหรือเป็น     
วันท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำส่ังให้บริษัทจัดการหยุดรับคำส่ังซ้ือหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัท
จัดการจะดำเนนิการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป  

อน่ึง ณ วันครบอายุโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธินำเงินลงทุนคงเหลือท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุน
เปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะส้ันหรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการภายใน 5 วันทำการถัดไป  
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โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่
วันท่ีทำรายการโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมดังกล่าว  

Q: กรณีใดท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน? 

A: บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือ
หน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี  

(ก)  ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุน และ/หรือ ใบส่ังซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตน
ของผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซ่ึงมีรายละเอียดตามท่ี
บริษัทจัดการกำหนด  

(ข)  บริษัทจัดการเห็นว่าการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแยง้ต่อ
กฎหมายต่างๆ  

(ค)  บริษัทจัดการเห็นว่า การส่ังซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือ
ความน่าเช่ือถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกจิจัดการลงทุน หรือช่ือเสียงของบริษัทจัดการ 

(ง) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่
เกิน  4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต  

(จ) เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุน 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับหรือปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนหรือการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถิ่น
ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มขีึ้นและดำเนินกจิกรรมในสหรัฐอเมริกา 

(ฉ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการส่ังซ้ือดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อช่ือเสียงของ
บริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  

Q: กองทุนรวมน้ีมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร? 

A: การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้ว
ได้ เฉพาะในกรณีท่ีกำหนดไว้ ซ่ึงต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุใดเหตุหน่ึงดังน้ี โดยได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
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(ก) มเีหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล   

(ข) มีเหตุท่ีทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าต้ังแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาท่ีถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไมไ่ด้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 

ท้ังน้ี การเล่ือนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามท่ีระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ท่ี
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง 

การดำเนินการในกรณีท่ีผู้ออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหน้ี หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพ
คล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 

การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำส่ังซ้ือหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 

dealings) บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สำนักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซ้ือขายหน่วยลงทุน
โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดังน้ี 

1. ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล  

2. ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  

3. มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

อน่ึง การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำส่ังซ้ือหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 

dealings) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี สน. 
9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย และกองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 

ท้ังนี ้การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำส่ังซ้ือหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 

dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน 

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำส่ังซ้ือหรือ คำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็น
การช่ัวคราว ตามระยะเวลาท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ท้ังน้ี ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับคำส่ังซ้ือหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้  

 



 

                                                                                                             10       กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีต่างประเทศ เอเอส 6MO9         
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย : SCBASF6MO9 

Q: วิธีการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

A: กองทุนจะไม่เปิดรับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ แต่จะเปิดรับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าเฉพาะช่วงเปิดเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั้งแรกเท่าน้ัน ตามหลักเกณฑ์/เง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น  

  ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมเง่ือนไขในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ากอ่นการเริ่มให้บริการดังกล่าว 

  ข้อสงวนสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่
เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต 

▪ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่
เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธท่ีจะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ี
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมี
ถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มีขึ้นและดำเนินกจิกรรมในสหรัฐอเมริกา 

▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสับเปล่ียนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือทำให้เกิดความเส่ียงทางกฎหมายหรือต่อ
ช่ือเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

Q: กองทุนรวมน้ีกำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร? 

A:  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนท่ีไม่ใช่ “ผู้มีเงินลงทุนสูง” เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซ่ึง
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้
จากช่องทางใด? 

A:  บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ใน Website ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com หรือ
อื่นๆ (ถ้ามี) ทุกวันทำการแรกของเดือน  

สิทธขิองผู้ถือหนว่ยลงทุน 

Q: กองทุนรวมมีการออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร? 

A:  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำรายการ
ซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการทำรายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันจด
ทะเบียนกองทุน ในกรณีท่ีเป็นการส่ังซ้ือในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้งแรก และ/หรือภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำรายการส่ังซ้ือ
หรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

 

 

 

http://www.scbam.com/


 

                                                                                                             11       กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีต่างประเทศ เอเอส 6MO9         
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย : SCBASF6MO9 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร? 

A:  สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  
 ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนเองก่อนครบกำหนดอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ 

 สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :  
 ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด 

บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ท่ีเป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียง
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันน้ันในส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด 

Q: ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม? 

A:  ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการติดประกาศ ณ ท่ี
ทำการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

Q: กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร? 

A:  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำส่งข้อร้องเรียนมาได้ท่ี 

• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกดั ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2777-7777 กด 0 กด 6 

• สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000 

• ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2470-1962 / 0-2470-1523 โทรสาร 0-2470-1996-7 

การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดต้ังกองทุนรวมแบบเป็นการท่ัวไป และ
การฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติน้ันก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความ
เสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีท่ีเกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อ
พิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

Q: การระบุภูมิลำเนาในประเทศไทย เพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภมูิลำเนาในประเทศไทย? 

A:  ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงท่ีอยู่ของบริษัทจัดการเป็น
ภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีท่ีต้องมีการวางทรัพย์ 

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม 

Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ? 

A:   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เปน็บริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ท่ี
ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเล้ียงชีพ และ 
กองทุนส่วนบุคคล ปัจจุบันบริษัทจัดการ มีกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการจำนวนท้ังหมด 402 กองทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม เท่ากับ 914,529,260,216.73 บาท (ข้อมูล ณ วันท่ี 29 เมษายน 2565)  
   รายช่ือคณะกรรมการจัดการ 

1. นายณรงค์ศักด์ิ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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2. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส Chief Investment Officer  
3. นายอาชวิณ อัศวโภคิน Chief Marketing Officer  
4. นางปิ่นสุดา ภู่วิภาดาวรรธน์ Chief Operating Officer 

5. นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ์ Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน 

6. ดร.พูนศักด์ิ โล่สุนทร 

7. นางสาวมยุรา ถิ่นธนสาร 

Executive Director กลุ่มจัดการลงทุน Machine Learning  
Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหน้ี 

8. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร 

9. นายวโรฤทธ์ิ จีระชน 

Executive Director กลุ่มจัดสรรสินทรัพยแ์ละกองทุนต่างประเทศ 

Executive Director กลุ่มวิเคราะห์การลงทุน 

10. นางสาวพิณแก้ว ทรายแก้ว 

11. นางสาวอรวี อุดมพาณิชย์ 

12. นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์ 

Executive Director กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน 

Executive Director กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเล้ียงชีพ 

Executive Director กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน 

13. นายสมพงษ์ หิรัญขจรโรจน์ Executive Director กลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน 

14. นางสาวคุณากร จิรานุกรสกุล Executive Director กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

15. นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม Executive Director กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน 

16. นางสาวนภารัตน์ กาญจนสมวงศ์ 

17. นายปราโมทย์ เล้าสมบูรณ์  

Executive Director กลุ่มทรัพยากรบุคคล 

Executive Director กลุ่มบริหารความเสี่ยง  

18. นางสาวอรอุมา ชีพเป็นสุข Executive Director กลุ่มกลยุทธ์และวางแผน 
 

     รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 

1. นางกิตติยา โตธนะเกษม ประธานกรรมการบริษัท 

2. นางสาลินี วังตาล กรรมการ 

3. ดร.ยรรยง ไทยเจริญ 

4. นายณรงค์ ศรีจักรินทร์ 
5. นายชลิตติ เน่ืองจำนงค์ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

6. นายณรงค์ศักด์ิ ปลอดมีชัย กรรมการ 

7. นายปฏิภาณ เลิศประเสริฐศิร ิ กรรมการ 

Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน 

A:        1. นายณรงค์ศักด์ิ ปลอดมีชัย 

2. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส 

3. นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ์ 

4. ดร.พูนศักด์ิ โล่สุนทร 

5. นางสาวมยุรา ถิ่นธนสาร 

6. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร 

7. นายวโรฤทธ์ิ จีระชน 

8. นายณัฐดนัย ประทานพรทิพย์ 
9. นายสถิตย์พงษ์ จันทรจิรวงศ์ 

10. นายไพริชน์ นิตยานุภาพ 

11. นางสาวนภาพรรณ ลาภวรกิจชัย  



 

                                                                                                             13       กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีต่างประเทศ เอเอส 6MO9         
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย : SCBASF6MO9 

12. นายเอกลักษณ์ กระแสเศียร  
13. นางสาวนิสารัตน์ ชมภูพงษ์ 
14. นางวิไล ชยางคเสน 

15. นางสาวอิสรีย์ ภักดีไทย 

16. นายปิยะภัทร์ ภัทรภูวดล 

17. นางสาวศศิพิมพ์ สดแสงจันทร์ 

Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบรหิารจัดการกองทุนรวม 

A:   รายช่ือผู้จัดการกองทนุ  

ลำดับ ช่ือ-สกุล หน้าท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน 

1 นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 
และแสวงหาโอกาสในการ
สร้างผลตอบแทน จากการ
ลงทุนในตราสารหนี ้

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

-   ปริญญาตรี บริหารธุรกจิ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

-   คุณวุฒิพิเศษ CFA Level III 

 

- Executive Director  
กลุ่มจัดการลงทนุตราสารหนี้  
บลจ.ไทยพาณิชย ์

- Director กลุ่มจัดการลงทุน 

ตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย ์

- Director ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุนตรา
สารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้อำนวยการ สว่นลงทนุ บมจ.
ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต 

- นักวิเคราะห์ Investment 

Baking บริษัท Access 

Capotal (Thailand) 

2 นางสาวกมลรัตน์ ตั้งธนะวัฒน ์ บริหารกองทุน - ปริญญาโท MBA มหาวทิยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- คุณวุฒพิิเศษ Fund Manager, 

Derivatives Fund Manager, 

CFA level II Candidate, CISA 

level 1 

- Associate Director ฝ่ายกลยุทธ์
ลงทุนตราสารหนี้ทางเลือก บลจ.
ไทยพาณิชย ์

- ฝ่ายวิเคราะห์เครดิต  
 บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ บลจ.ไทย
พาณิชย ์

- ฝ่ายจัดสรรเงิน ธนาคาร กรุงเทพ 
จำกัด (มหาชน) 

Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 

A:    ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน เบอร์โทรศัพท์ 

1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกดั (มหาชน)  
0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2,  

0-2544-3874-6, 0-2544-3900, 

0-2544-3907, 0-2544-3909,  

0-2544-3941, 0-2544-3998 
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน เบอร์โทรศัพท์ 

2 บริษัทหลักทรัพย์ เกยีรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 0-2305-9000 

3 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 0-2659-7000 

4 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 0-2648-3600 

5 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกดั 0-2648-1777 

6 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 0-2638-5500 

7 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2659-8000 

8 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด 0-2695-5000 

9 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) 0-2680-1234 

10 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 0-2857-7000 

11 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด 0-2697-3870 

12 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 0-2618-1111 

13 บริษัท ฮ่ัวเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด 0-2223-2288 

14 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 0-2646-9650 

15 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) 0-2080-2888 

16 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 0-2672-5999 

17 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2088-9999 

18 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกดั (มหาชน) 0-2352-5131-4 

19 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จำกัด 0-2761-9100 

20 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด 0-2949-1999 

21 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ช่ัน พาร์ทเนอร์ จำกัด  0-2660-6677 

22 บริษัทหลักทรัพย์ นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูช่ัน จำกัด 0-2103-8811 

23 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน อินฟินิติ จำกัด 0-2238-3987 

24 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิต้ี จำกัด 0-2343-9532-33 

25 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2658-6300 

26 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 0-2658-5800 

27 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด 0-2861-5508 

28 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด 0-2207-2100 

29 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกดั 0-2266-6697 

30 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 0-2056-8888 

31 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2658-8888 

32 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 0-2205-7000 

33 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) 0-2659-3456 

34 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2635-1700 

35 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด 0-2009-8000 

36 บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด 0-2018-8666  

 และ/หรือบุคคลอื่นใดท่ีบริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งต้ังเพิ่มเติมในภายหลัง 
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 นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2128-2332-7 

 ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-470-3207 

“นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกำหนดไว้ในสัญญาแต่งต้ัง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนด้วย” 

Q: รายชื่อผู้สอบบัญชี 
A:  บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด 

นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา 

นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ 

นางสาวช่ืนตา ชมเมิน 

นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา 

นายเกียรติศักด์ิ วานิชย์หานนท์ 

หรือ 

บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 

นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล  
นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล  
นายสาธิต เกยีรติกังวาฬไกล 

นายประสิทธ์ิพร เกษามา 

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปล่ียนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบ
ตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี 

ช่องทางที่ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม 

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกดั 

  ท่ีอยู ่  ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ช้ัน 7 - 8 

  เลขท่ี  18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร 

  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

    โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 

 Website www.scbam.com 

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา 

  Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6 

  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งต้ังจากบริษัทจัดการ 

ท้ังนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลงช่องทางการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังได้ 

 

 

http://www.scbam.com/
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ปัจจัยความเสีย่งของกองทนุรวม 

1. ความเสีย่งท่ีเกิดจากการผิดนัดชำระหน้ีเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit risk / Default risk) 

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหน้ีเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร และหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาใน
การทำธุรกรรม (Counter Party) เนือ่งมาจากผู้ออกตราสารและหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ำประกนั หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม มีผลการ
ดำเนินงานและฐานะการเงินท่ีด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องท่ีจะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนดเวลา ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับชำระ
ดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาท่ีกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเส่ียงด้านน้ีลงได้จากการเลือกลงทุนในตราสารท่ีมี
คุณภาพ และมีความสามาถในการชำระหน้ีของผู้ออกตราสาร  

2. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business risk)  

มูลค่ายุติธรรมของตราสาร (Fair Value) จะขึ้นกับปัจจัยพ้ืนฐาน ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ซ่ึงในกรณี
ท่ีบริษัทประสบกับภาวะขาดทุนจะส่งผลให้มูลค่ายุติธรรมของตราสารลดต่ำลง หรือจะมีความเส่ียงในการชำระคืนเงินต้นและ/หรือ
ดอกเบี้ยอันเกิดจากผู้ออกหรือผู้ค้ำประกันตราสารปฏิเสธการชำระเงินหรือไม่สามารถชำระเงินได้ภายในเวลาท่ีกำหนด  

3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)  
คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวนของปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมอืง ภาวะตลาดเงิน เป็นต้น กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารท่ีมีอายุคงเหลือใกล้เคียงกับอายุโครงการ ซ่ึง
จะทำให้ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสารต่ำ 

4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk)  
คือ ความเส่ียงท่ีไม่สามารถขายตราสารท่ีกองทุนลงทุนไว้ได้หรือขายตราสารในราคาท่ีไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจขายคืนหน่วย
ลงทุนไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ ซ่ึงผู้จัดการกองทุนจะใช้ความระมัดระวังสูงสุดในการเลือกตราสารท่ีลงทุน อีกท้ังลงทุนใน
ตราสารท่ีมีอายุคงเหลือใกล้เคียงกับอายุโครงการ 

5. ความเสี่ยงท่ีเกิดจากคู่สัญญาในการทำธุรกรรม (Counterparty Risk)  
คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากคู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนดเวลา (Counterparty Risk) 
เนื่องจากมีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินท่ีด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องท่ีจะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน กองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้าประเภทธุรกรรม Cross Currency SWAP กับคู่สัญญาท่ีเป็นธนาคารพาณิชย์เพ่ือป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท้ัง
จำนวน และทำ SWAP อัตราดอกเบี้ย เพื่อแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างประเทศท่ีลงทุนเป็นอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินบาท ซ่ึงใน
กรณีคู่สัญญาท่ีกองทุนทำธุรกรรม SWAP ไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญาสวอป ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามท่ี
กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการจะเข้าทำสัญญากับธนาคารพาณิชย์ท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือท่ีอยู่ในอันดับท่ีสามารถ
ลงทุนได้ (Investment Grade) และมีการวิเคราะห์และพิจารณาความน่าเช่ือถือของคู่สัญญาในการทำธุรกรรมก่อนลงทุนและติดตาม
วิเคราะหอ์ย่างต่อเน่ือง จึงทำให้ช่วยลดความเสี่ยงจากคู่สัญญาดังกล่าวได้ 

6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) 

คือ ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (repatriation risk): อันอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงในประเทศท่ีกองทุนมีการ
ลงทุนอยู่ เช่น การเปล่ียนนโยบายของรัฐบาล การเปล่ียนกฎเกณฑ์ โครงสร้างทางการเงิน หรือจะด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม จนทำให้ไม่
สามารถชำระหน้ีได้ตรงตามระยะเวลาหรือจำนวนเงินท่ีตกลงกันไว้ รวมถึงอาจทำให้กองทุนเกิดความเส่ียงจากสัญญาสวอป และ/หรือ
สัญญาฟอร์เวิร์ดได้ ซ่ึงมีผลต่อผลตอบแทนท่ีกองทุนจะได้รับจากการลงทุน 

7. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk):  

คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนลงทุน เช่น การเปล่ียนแปลงทางการเมือง ข้อกำหนด กฎเกณฑ์หรือ
นโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซ่ึงรวมถึงสาเหตุอื่น ๆ ท่ีอาจทำให้ไม่สามารถชำระหน้ีได้ตรงตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
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ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐาน
ต่างของประเทศท่ีกองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศน้ัน ๆ ซ่ึงอาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนน้ีได้ 

8. ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายตราสารล่วงหน้า (Leverage risk) 

การท่ีกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินท้ังหมด กองทุนอาจพลาดโอกาสในการได้รับผลตอบแทนเพ่ิมขึ้นจากการ
ลงทุนท่ีกองทุนไปลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงิน อันเนื่องจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินไมเ่ป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกการทำธุรกรรมปอ้งกันความเส่ียงดังกล่าวให้เหมาะสม 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแกก่องทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

9. ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)  

กรณีตราสารหน้ีท่ีกองทุนลงทุนอยู่จ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทำให้กองทุนมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน
เมื่อมีการแปลงค่าเงินสกุลต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงจะทำให้ผลตอบแทนท่ีได้รับไม่เป็นไปตามที่คาดได้ ท้ังนี้ เน่ืองจากกองทุนมี
นโยบายลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อเป็นการป้องกันความเส่ียงด้านอัตรา
แลกเปล่ียน กองทุนมีนโยบายท่ีจะป้องกันความเส่ียงอันอาจเกิดขึ้นท้ังหมด โดยใช้สัญญาสวอปอัตราแลกเปล่ียน (Currency Swap) 

และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดอัตราแลกเปล่ียน (Currency Forward) เพื่อรับค่าเงินบาทในอัตราคงท่ีสำหรับตราสารท่ีมีการจ่ายเงินต้นและ
ดอกเบี้ย และ/หรือผลตอบแทนอื่น เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปล่ียน 
เพ่ือไม่ให้เกิดความผนัผวนของผลตอบแทนท่ีเป็นเงินบาท 

 

ตารางสรุปอัตราสว่นการลงทนุของกองทนุรวม 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีต่างประเทศ เอเอส 6MO9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย มีการลงทุนหรือมไีว้ซ่ึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพ่ือเป็น
ทรัพยส์ินของกองทุน สรุปตามอัตราส่วนดังน้ี 

อน่ึง เนื่องจากกองทุนน้ีเป็นการลงทุนของกองทุน buy & hold บริษัทจัดการจะเลือกคำนวณอัตราส่วนการลงทุนสำหรับทรัพย์สินท่ีลงทุน โดย
ใช้ข้อมูล ณ วันท่ีมีการลงทุน 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จำกัดอัตราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ    

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อันดับแรกขึ้นไป ไมจ่ำกัดอัตราส่วน 

2.2 กรณีม ีcredit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 
อนัดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

2.3 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่
มี credit rating 

ไม่เกิน 15% 

3 หน่วย CIS ตามท่ีระบุในรายละเอียดโครงการข้อ 3.13 เรื่อง ประเภท
ของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน 
ในข้อ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ข้อ 1 หรือ ขอ้ 3.13.2 ส่วนท่ี 2 ข้อ 1 

ไม่จำกัดอัตราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ไม่เกิน 20% 

5 ตราสารที่มลัีกษณะครบถ้วนดังนี้ 
5.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทนุ หรือศุกูก ท่ี ผู้ออกจัดต้ังขึ้น
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ.ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 20% หรือ 

(2) น้ำหนักของตราสารท่ีลงทุนในbenchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
ประกอบธรุกิจ ธพ.ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารท่ีมลีักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมรีายละเอียดตาม
แบบ filing 

5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหน้ี ≤ 397 วันนับแต่
วันท่ีลงทุน ท่ีไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มภีาระผูกพนัตาม
ตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังน้ี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย  
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมกีำหนดวันชำระหน้ี > 397 วันนับแต่วันท่ี
ลงทนุ ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6 ทรัพยส์ินดังนี้  
6.1 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี ้ 
6.1.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน หรือศุกูกท่ี ผู้ออกจัดต้ังขึ้น
ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออก
จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือ
เป็นตราสาร Basel III 

6.1.2 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
6.1.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ 

6.1.2.2 ผู้ออกมกีารเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing 

6.1.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหน้ี ≤ 397 วันนับแต่
วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.2.1 หรือ 6.1.2.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังน้ี 

6.1.2.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 - 5.2.3.9 

6.1.2.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตัราใดจะสูงกว่า 

(1) 15% หรือ 

(2) น้ำหนักของทรัพยสิ์นท่ีลงทุนใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
6.1.2.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกบั
บุคคลตามข้อ 6.1.2.3.1 – 6.1.2.3.2 

6.1.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหน้ี > 397 วันนับแต่
วันท่ีลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

6.2 reverse repo 

6.3 OTC derivatives 

6.4 หน่วย CIS ตามท่ีระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2 

ส่วนท่ี 2 ข้อ 2 ท่ีจดทะเบียนซ้ือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพย์ ของ SET หรือของตลาด
ซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวท่ีอยู่ระหว่าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจาก
การซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 

7 ทรัพยส์ินอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) รวมกันไมเ่กิน 5% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาแล้วแต่กรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกิจการเดียวกัน

หรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดังกล่าว  
ไม่เกินอัตราใดอตัราหน่ึงดังน้ี แล้วแต่อตัราใดจะสูงกว่า 

(1) 25% หรือ 

(2) น้ำหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน benchmark + 10%  
*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกบั group limit 

1. เงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝากเพือ่การดำเนินงานของกองทุน 

2. derivatives on organized exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็น
ผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น 

1.2 ธพ. 
1.3 บง. 
1.4 บค. 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ีกองทุนได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สัญญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็น MF 

ท่ีมีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ท่ีอายุกองทุนคงเหลือ ≤ 6 
เดือน ท้ังนี้ เฉพาะ MF ท่ีมีอายุโครงการ ≥ 1 ปี 

2 reverse repo  ไม่เกนิ 25% 



 

                                                                                                             20       กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีต่างประเทศ เอเอส 6MO9         
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย : SCBASF6MO9 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 
3 securities lending  ไม่เกิน 25% 

4 total SIP ซ่ึงได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ี
คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)  

รวมกันไมเ่กิน 15% 

 

5 derivatives ดังน้ี 

5.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดความ
เสี่ยง (hedging) 

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 

6 ทรัพย์สิน ดังนี ้
6.1 ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน 

6.2 ตราสาร Basel III 

6.3 derivatives ท่ีม ีunderlying เป็นตราสารตามข้อ 6.1 – 6.2 

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20% 

 

**หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit 

ส่วนท่ี 4 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราส่วน 

1 ตราสารหน้ี ตราสารกึ่ งหน้ีกึ่งทุน  ตราสาร 
Basel III และศุกูก ของผู้ออกรายใดรายหน่ึง 

(ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครัฐไทย หรือตราสาร
หน้ีภาครัฐต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้ออก
ตราสารรายน้ัน ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด 
ท้ังน้ี  ในกรณี ท่ี ผู้ออกตราสารมีหน้ีสินทางการเงิน ท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริษัทจัดการอาจนำ
มูลค่าหน้ีสินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหน้ีสินทางการเงินตามงบการเงิน
ล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหน้ีสินทางการเงินน้ันจะต้องเป็นข้อมูลท่ีมีการเผยแพร่
เป็นการท่ัวไป และในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มีหน้ีสินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไว้
ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไมเ่กิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อน้ีของผู้ออกรายน้ันเป็นรายครั้ง เว้น
แต่ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond 

issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ  

1.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อน้ีโดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่และมี 
credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้
บริษัทจัดการ ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกัน
รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นราย
ครั้ง เว้นแต่กรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย
หลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ 

(อั ต ราส่ วน ต าม  1.2  ไม่ ใ ช้กั บ กรณี เป็ น ต ราส าร ท่ี อ อ ก โด ยบุ ค ค ล ดั ง น้ี   

 

1   หน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีท่ีผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการ
บัญชีน้ัน โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี 
หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ 

United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
2  รวมถึงกรณียงัไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราส่วน 

  1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

  2. ธนาคารออมสิน 

  3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

  4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

  5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 

  6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
  7. ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
  8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

  9. บล. 
  10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

  11. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกบับุคคลตาม 1. – 9.) 
2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่ เกิน  1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ท้ั งหมดของ MF หรือกองทุน CIS 

ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยน้ัน  

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในกรณีดังน้ี 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังน้ี โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(1.1) มีขนาดเล็ก  
(1.2) จัดต้ังขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง  

ท้ังนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุน
ของกองทุน และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราส่วนการลงทุนอ่ืน ๆ 

- การลงทุนในต่างประเทศ ลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม * 

 

ค่าธรรมเนยีมท่ีเรียกเก็บจากผูส่ั้งซ้ือหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน** 

หมายเหตุ :  
* ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืน่ใด และภาษีดังกลา่วจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม 

** ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเรยีกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็น
ภาระของผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุ  

 ท้ังนี ้ในกรณีท่ีอัตราภาษมีูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปล่ียนแปลง บริษัทจัดการสงวนสทิธิในการปรับปรงุอตัราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ท้ังหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแลว้ 

 ท้ังนี ้บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกลา่วขา้งต้นได้ไม่เกนิร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายในรอบระยะเวลา
ย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันท่ีบรษิัทจัดการประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว และบริษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายอตัราใหม่ให้
ผู้ลงทุนทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ณ สำนักงานของบรษิัทจัดการสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ
แจง้ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีเปล่ียนแปลง 

***  ค่าใชจ่้ายดังกล่าวรวมถึงค่าอบรมเผยแพรค่วามรู้และสมัมนาแนะนำกองทุนรวม และค่าพมิพแ์บบฟอรม์ใบจองซื้อหน่วยลงทุน หรือใบสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและ
แบบฟอร์มอืน่ท่ีเกี่ยวกับการจองซื้อหน่วยลงทุน ซึง่เมือ่รวมกันท้ังหมดแล้วไม่เกิน 2,140,000 บาท 

 
 

 อัตราตามโครงการ 

(ร้อยละต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม) 
1. ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายรวมท้ังหมดทีป่ระมาณการได้ ไม่เกิน 2.79 

• ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) ไม่เกิน 2.14  

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) ไม่เกิน 0.11 

• ค่านายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar fee) ไม่เกิน 0.11 

•  ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ที่เรียกเกบ็จากกองทนุรวม 
(Advertising Expenses) 

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก *** 
- ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

 

ไม่เกนิ 2,140,000 บาท 

ไม่มี 

•  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ไม่เกิน 2.14 

2. ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จา่ยท่ีประมาณการไม่ได้ ตามท่ีจ่ายจรงิ 

 
อัตราตามโครงการ 

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)  ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) 
ไม่มี 

• ค่าธรรมเนยีมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการโอนหนว่ย (Unit Transfer Fee) 
10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

• ค่าปรับกรณขีายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดไวใ้นโครงการ 
(Exit Fee) 

ไม่มี 
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ข้อกำหนดอ่ืน ๆ 

▪ บริการข้อมูลกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แกไ้ขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือวิธีการ ในการนำส่ง เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร 
รายงานต่าง ๆ และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการถึงผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบการตอบรับข้อมูลอื่น (ถ้ามี) เช่น ผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิคส์ เป็นต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 30 วันก่อนวันเริ่มดำเนินการปรับปรุงเปล่ียนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซ่ึงการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการนำส่ง และ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันน้ี ซ่ึงบริษัทจัดการได้คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ ท้ังน้ี ใน
การนำส่งจดหมาย/หนังสือถึงผู้ถือหน่วยลงทุน อาทิ กรณีการแก้ไขโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการ
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑท่ี์สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือประกาศท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 

▪ การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission) :  

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการ อันเน่ืองมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการ
จัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี  

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้น้ันต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ  

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลน้ันบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพ่ือให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคล
ดังกล่าว (Churning)  

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงให้แก่กองทุนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเปน็ธรรมและ
คำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทุนน้ันด้วย  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุน บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ใน
รายงานรอบปีบัญชีและรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย  

▪ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ซ่ึง
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัท
จัดการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ  

ท้ังน้ี บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลาย
เหตุการณ์ดังต่อไปน้ี  

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แกบ่ริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือ
กฎหมายต่าง ๆ ท้ังนี้ ตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด  
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(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขดัแย้งต่อกฎหมายต่าง ๆ  

(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความ
น่าเช่ือถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือช่ือเสียงของบริษัทจัดการ  

นอกจากน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสาร
หรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายต่าง ๆ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ  

ท้ังน้ี คำว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คำว่า “กฎหมายต่าง ๆ” น้ัน ให้มีความหมายรวมถึงกฎหมายของ
ประเทศต่าง ๆ ท่ีกองทุนรวมได้มีการลงทุนในประเทศน้ัน ๆ ด้วย  

▪ ข้อกำหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลักษณะเดียวกัน :  

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมี
ผลบังคับใช้วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินท่ีไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลท่ีอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึง
รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซ่ึงมีถิ่นท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซ่ึงมีถิ่นท่ีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงเปิดหรือมี
ไว้กับ FFI น้ัน นอกจากน้ียังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซ่ึงต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง”)  

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซ่ึงถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลท่ีมีลักษณะตามหลักเกณฑ์ท่ี 
FATCA กำหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการกำหนดให้
ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  

ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-

Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รับผลกระทบท่ีสำคัญในสองกรณี คือ  

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินท่ีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซ่ึงจะเริ่มต้นต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงิน
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซ่ึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่น ๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะเริ่มต้น
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ 
FATCA (ซ่ึงรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าท่ี
ดำเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมทีเ่ปน็ NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท่ีเข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซ่ึงอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป  

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมท้ังเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัท
จัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง และ
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เพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องได้ 
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซ่ึงรวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้  

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกำหนด) 
ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและ
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น) ท่ีมีอยู่ในบัญชีท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนน้ันกับ
บริษัทจัดการ ให้กบัหน่วยงานของรัฐท้ังในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง  

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อท่ีกำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลท่ีเคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้า
ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ท้ังน้ี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของ
กฎหมายดังกล่าว  

(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม รวมท้ังเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการ
กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังต่อไปน้ีตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือ
ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามท่ีบริษัทจัดการแจ้งน้ีแล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิด
บัญชี  

(1) ไม่รับคำส่ังซ้ือ/สับเปล่ียน/โอน หน่วยลงทนุของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว  

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว  

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายน้ันได้ เพื่อให้
สอดคล้องกับเกณฑแ์ละข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี ้ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย  

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการ
ดำเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น  

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเล่ียงมิให้บริษัท
จัดการและกองทุนมีการดำเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องอนัจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก 
ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น ซ่ึงในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่าย
เป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกำหนด) เท่าน้ัน  

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามท่ีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ 
(รวมถึงผู้ท่ีเกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือ
ดำเนินการอื่นใดท่ีราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

▪ ในกรณีท่ีคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กฎ เกณฑ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนและ/หรือการจัดการกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง/เปล่ียนแปลงในเรื่องดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ท้ังน้ี การปรับปรุง/เปล่ียนแปลงดังกล่าวจะ
ดำเนินการตามแนวทางทีป่ระกาศกำหนด และถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
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คำเตอืน / ข้อแนะนำ 

คำเตอืนหรอืคำแนะนำตามประกาศอื่น 

▪ การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายน้ัน 

▪ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพ่ือบริษทัจัดการกองทุนรวมเช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการ
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ท้ังน้ีผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการลงทุน
เพื่อบริษัทจัดการได้ท่ีทางเว็บไซต์ www.scbam.com  

▪ กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังน้ันบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จึงไม่มี
ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีต่างประเทศ เอเอส 6MO9 ห้ามขายผู้ลงทุนราย
ย่อย ท้ังน้ี ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีต่างประเทศ เอเอส 6MO9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 

▪ ในกรณีท่ีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องได้ท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เนตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.(http://www.sec.or.th) 

▪ บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ 
ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อท่ีบริษัทจัดการจะ
สามารถกำกับและดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้  

▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษทัจัดการจะทำการติด
ประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หาก
ต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษทัจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน 

▪ ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุน เป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

▪ ในกรณีท่ีผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมท่ีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อ
ผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีจัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

 

หนังสือชี้ชวนฉบับน้ีรวบรวมขึ้นโดยใช้ขอ้มูล ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2565 

http://www.scbam.com/
http://www.sec.or.th/
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คำจำกัดความ / คำนิยาม :  

เป็นไปตามประกาศ 

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีต่างประเทศ เอเอส 6MO9 ห้าม
ขายผู้ลงทุนรายย่อย  

1.2. ชือ่โครงการจัดการ (อังกฤษ) : SCB Foreign Fixed Income Fund 6MO9 Not for Retail Investors  

1.3. ชื่อย่อ : SCBASF6MO9  

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด  

1.5. ประเภทการขาย : ขายคร้ังเดียว  

1.6. การกำหนดอายุโครงการ : กำหนด  

1.7. อายุโครงการ : 0 ปี 6 เดือน 0 วัน  

1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกำหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :  

1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :  

ประมาณ 6 เดือน (โดยไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทุนรวม บริษัทจัดการจะแจ้งวันที่สิ้นสุดอายุโครงการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่
วันจดทะเบียนกองทุนรวม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดที่กระทบต่อการลงทุนของกองทุนที่นำเงิน
ลงทุนไปลงในประเทศน้ัน ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงในเรือ่งของกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการลงทุน
ในประเทศที่กองทุนไปลงทุน และ/หรือมาตรการเก่ียวกับการสำรองเงินทุนในประเทศ ซ่ึงอาจมี
ผลกระทบทำให้กองทุนไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทนุกลบัมาเป็นสกุลเงินบาทได ้ในวันที่กองทุนครบอายุ
โครงการ อาจทำให้กองทุนไม่สามารถชำระเงินต้น และดอกเบ้ียตามช่วงเวลาที่กำหนดได้ และอาจทำให้
กองทุนมีอายุโครงการมากกว่าที่กำหนดไว้ ทั้งน้ี บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณานำเงินลงทุนรวมทั้ง
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากเงินลงทุนของกองทุนดังกล่าวไปลงทุนต่อในทรัพย์สินต่าง ๆ หรือในรูปแบบอ่ืน
ใด ที่ไม่ขัดกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งน้ี เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้ลงทุนของกองทุนดังกล่าว โดยบริษัทจะทำหนังสือแจ้งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ 
อย่างไรก็ตามบริษัทจะนำเงินลงทุนพร้อมทั้งผลประโยชน์ทั้งหมดกลับคืนให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเร็ว
ที่สุด ในโอกาสแรกที่บริษัทสามารถทำได้ หรือ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยุติโครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก หรือหลังจากสิ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยจะพิจารณาชำระเงินคืนให้กับผู้ลงทุน โดยไม่นำทรัพย์สินที่
จำหน่ายได้ไปจดทะเบียนกองทุนรวม ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้คร้ังแรกของกองทุนน้อย
กว่า 400 ล้านบาท หรือในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน 
อันเน่ืองจากประเทศที่กองทุนจะไปลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และ/หรือปัจจัยอ่ืนใดที่ทำให้
ผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม  

ทั้งน้ี การดำเนินการใด ๆ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดกับผู้ลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัทจัดการ
จะทำหนังสอืแจ้งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง  

1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะผู้มีเงนิลงทุนสูง 

1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของ
หน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย :  

2.1. จำนวนเงินทุนของโครงการ : 15,000,000,000.00 บาท  

2.1.1. จำนวนเงินทุนของโครงการเร่ิมต้น : 15,000,000,000.00 บาท 

2.2. เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงการ) :  
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ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวน
เงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 2,250 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนหน่วยลงทุนไม่เกิน 225,000,000 
หน่วย  

2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท  

2.4. จำนวนหน่วยลงทุน : 1,500,000,000.0000 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท  

2.6. มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซ้ือคร้ังแรก : 500,000.00 บาท  

2.7. มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซ้ือคร้ังถัดไป : ไม่กำหนด  

2.8. มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด  

2.9. จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด  

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ : ไม่กำหนด  

2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ : ไม่กำหนด  

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้น หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซ้ือคร้ังแรกได้แต่
มูลค่าข้ันต่ำดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งน้ีเพื่อ
ประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งใหผู้้ถือหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้า โดยจะประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอ่ืนใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบาย
การลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ี
จะลงทุน :  

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

เพื่อระดมเงินทุนจากผู้มีเงินลงทุนสูง ไปลงทุนในตราสารแห่งหน้ีและ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝาก ที่เสนอขายในต่างประเทศที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง โดย
บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทนุในตราสารหน้ีดังกล่าวภายใตห้ลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กำหนด  

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุนรวม : ตราสารหน้ี  

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :  

3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความ
เสี่ยงต่างประเทศ และมีนโยบายลดหรือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่มีอยู่  

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) : บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนใน
นามกองทุนรวมได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

3.6. การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน  

3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า : การลดความเสี่ยง (Hedging)  

3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน  

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

3.9. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

ไมม่ี เน่ืองจากเป็นกองทุนรวมตราสารหน้ีแบบกำหนดระยะเวลาลงทุน มีกลยุทธ์การลงทนุในตราสารหน้ีที่
ระบุในโครงการแบบลงทุนคร้ังเดียวและถือครองจนครบอายุโครงการ (Buy and Hold) โดยมีการ
ประมาณการผลตอบแทนไว้ จึงไม่จำเป็นต้องมีตัวชี้วัด 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ 
ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเก่ียวกับตัวชี้วัด และเหตุผลใน
การเปลี่ยนตัวชี้วดัดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับ
มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้
เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป 
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทนุได้ 

3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน  

3.11. รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  

- กองทุนรวม buy-and-hold 

กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเก่ียวข้องกับตราสารแห่งหน้ีที่เสนอขายใน
ต่างประเทศ โดยจะลงทุนในตราสารหน้ีภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือสถาบันการเงิน และ/หรือ
ภาคเอกชนรวมถึงตราสารหน้ีอ่ืนใดที่เสนอขายในต่างประเทศ และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ และมีการ
ลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

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

กองทุนจะเข้าทำสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง 
(Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ทั้งจำนวน กับคู่สัญญาที่เป็นธนาคาร
พาณิชย์ และอาจทำสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอ้างอิงกับอัตราดอกเบ้ีย เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
ดอกเบ้ียของกองทุน นอกจากน้ีกองทุนอาจจะเข้าลงทุนในตราสารที่มีอายุยาวกว่าอายุโครงการ โดยจะ
เข้าทำสัญญาขายตราสารดังกล่าวล่วงหน้า เพื่อให้อายุของสัญญาสอดคล้องกับอายุโครงการ เป็นต้น  

อน่ึง กองทุนอาจลงทุนในหรือมไีว้ซ่ึงตราสารหน้ีที่มีอนัดับความน่าเชือ่ถือตำ่กว่าที่สามารถลงทนุได้ (non 
– investment grade) และ/หรือตราสารหน้ีที่ไม่ไดรั้บการจัดอันดบัความน่าเชื่อถอื (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  

 ตราสารท่ีกองทุนคาดวา่ลงทุน 

อันดับความ
น่าเช่ือถือระยะยาว
ของผู้ออกตราสาร 

สัดส่วน  

การลงทุน 

ประมาณการ
ผลตอบแทน (ต่อป)ี 

จาก 

ตราสาร* 

จากการ
ลงทุน 

เงินฝาก ธ. Doha Bank (DOHA) - กาตาร ์ A- (FITCH) 19.00% 0.70% 0.13% 

เงินฝาก ธ. Qatar National Bank (QNB) - กาตาร ์ A (FITCH) 19.00% 0.70% 0.13% 

เงินฝาก ธ. Commercial Bank of Qatar (CBQ) – กาตาร ์ A- (FITCH) 19.00% 0.60% 0.11% 

เงินฝาก ธ. Bank of China (BOC) - จีน A (FITCH) 19.00% 0.70% 0.13% 

ตราสารหน้ี The Saudi National Bank, Singapore Branch A- (FITCH) 14.00% 0.60% 0.08% 

ต๋ัวแลกเงิน บริษัท เบทาโกร จำกดั (มหาชน) - ไทย A- (TRIS) 10.00% 0.85% 0.09% 

รวม 100.00%  0.67% 

หัก ค่าใช้จา่ย (โดยประมาณ)** 0.17% 

ผลตอบแทนโดยประมาณ ตามระยะเวลาการลงทนุประมาณ 6 เดือน 0.50% 

- บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการ
ดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่
ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทนุเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ 

- หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เน่ืองจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุน
อาจไมไ่ด้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้ 

- ตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้ผ่านข้ันตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของผู้ออก
ตราสาร (Credit Risk) แล้ว แต่อาจยังมีความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ไม่
คาดคดิที่มีนัยสำคัญต่อนโยบายในการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหน้ี (Event risk) อยู ่

- บริษัทขอสงวนสิทธิในการปิดขายหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนดได้ ในกรณีที่มียอดจำหน่าย
หน่วยลงทุนเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงนิลงทุนโครงการ  

* ประมาณผลตอบแทนของหลักทรัพย์ปรับด้วยราคาซ้ือขายล่วงหน้าของอัตราแลกเปลี่ยนจาก 
Bloomberg ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 

** ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้
ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งในช่วงระยะเวลาอายุโครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเพิ่มหรือ
ลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงได้ ในกรณีที่ อัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้รับหลังหัก
ค่าใช้จ่ายสูงกวา่อัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยตอ่ปีทีไ่ดแ้จ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน  บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม โดยจะไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่
ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :  

มีนโยบายการลงทุนซ่ึงส่งผลให้มี net exposure ที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบ
ปีบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุน 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุ :  

3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ 

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุนในต่างประเทศ: 

เป็นไปตามประกาศ 

3.14. อัตราสว่นการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :  
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อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและ
ต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อน้ีจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด   

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : ไม่มี 

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  

- หักบัญชี 

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- ช่องทางอ่ืนใดที่บริษัทจดัการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : ไม่มี 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : ไมมี่ 

6.3. การสั่งซ้ือหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

- ช่องทางอ่ืนใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

7.3. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ 

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและยินยอมให้บริษัทจัดการรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เป็นจำนวน
เงินที่ไม่เกินจำนวนเงินสดรับที่ได้รับจากดอกเบ้ียรับ และ/หรือรายได้จากการลงทุนสุทธิ บวก (หัก) ด้วย
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดข้ึนจริง และ/หรือกำไรสะสม และ/หรือเงินต้นที่ได้จากการไถ่ถอนคืนของ
พันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนที่กองทุนรวมลงทุนไว้ เมื่อครบอายุของพันธบัตร หุ้นกู้ 
หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนที่กองทุนรวมลงทุนดังกล่าว หลังจากกันสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ของกองทุน (ถ้ามี) ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมตัิเพียงคร้ังเดียว ณ 
วันครบอายุโครงการ เท่ากับ มูลค่าทรัพย์สินคงเหลือทั้งหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ 
แล้ว  
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7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ครบอายุโครงการ  

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายเพียงคร้ัง
เดียว เมื่อครบอายุโครงการตามชว่งเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ในกรณีวันที่กำหนดรับซื้อคนืหน่วยลงทนุ
น้ันตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือตรงกับวันหยุดของประเทศที่กองทุนลงทุน (กรณีที่
มีการลงทุนในต่างประเทศ) หรือเป็นวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้บริษัทจัดการหยุด
รับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนในวันทำการถัดไป  

อน่ึง ณ วันครบอายุโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธินำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนที่
อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการภายใน 5 วันทำการถัดไป เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดหรือ
อนุญาตให้เป็นอย่างอ่ืนได้ โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันทีทำรายการโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุน
เปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาปรับลดหรือยกเว้นมูลค่าข้ันต่ำของการลงทุน/สั่งซ้ือกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้น
หรือกองทุนรวมตลาดเงินน้ันได้ข้ึนอยูกั่บดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

ทั้งน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการซ้ือ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอ่ืนได้ ตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาด
เงินน้ัน โดยผู้ลงทุนสามารถขอรายละเอียดหนังสือชี้ชวนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง  

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : ไม่ม ี

7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

การชำระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของ  
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 7.3 โดยบริษัทจัดการไม่จำเป็นต้องบอกกล่าว หรือขอความยินยอมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนอีกแต่อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั้งการดำเนินการดังกล่าว  

(2) นายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ซ่ึงได้รับมอบหมาย
จากบริษัทจัดการ จะจัดส่งเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่คงเหลอื ใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่ระบุที่
อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนภายใน 7 
วันทำการนับแต่วันซ้ือขายหน่วยลงทุน หรือโดยวิธีอ่ืนใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมตามวิธีการที่
ระบุในหนังสือชี้ชวน 

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกลา่วเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อ่ืนได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ใน 
ข้อ 9  

(4) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซ้ือคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือ
วันที่คำนวนราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนน้ันได้ แล้วแต่กรณี 

เงือ่นไขอ่ืน ๆ : 

- อน่ึง ณ วันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามข้อ 7.6 หากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังมิได้เปิดบัญชี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัท
จัดการสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเปิดบัญชีกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้นหรือกองทุนรวม
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ตลาดเงินน้ันให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าโดยบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ให้ความยินยอมในการดำเนินการดังกล่าวแล้ว 

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง 
เพิ่มเติม วิธีการขายคืนและการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ 7 โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอ่ืนใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด  

- ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกรมสรรพากร และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใด ได้มี
ประกาศแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่เก่ียวข้องกับการซ้ือคืน/ขายคืนหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติในอนาคต บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นตามประกาศที่แก้ไข เพิ่มเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงน้ัน  

8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

- ช่องทางอ่ืนใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิม่เติมในอนาคต 

8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรอืเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

9. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :  

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทน
เงินได้ต่อเมื่อกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน และบริษัทจัดการ
ได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินได้ รวมถึงกรณีอ่ืน
ใดที่เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด โดยบริษัทจัดการจะกำหนดข้ันตอนการ
ดำเนินการต่อไป ซ่ึงข้ันตอนที่กำหนดต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนทุกราย 

10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซ่ึงต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหน่ึง
ดังน้ี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตุจำเป็นทำใหไ้ม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล   

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ข้ึนไป และคิดเป็นอัตรา
ตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนตาม (1) หรือ (2)  บริษัทจัดการจะปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี  

(1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนน้ัน เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทนุไว้แลว้ให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเร่ืองดังกล่าวด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน  

(3) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของ
การเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูล
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะ
มอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้  

(4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง  

11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :  

- กองทุนมีเคร่ืองมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดงัน้ี 

การดำเนินการในกรณีท่ีผู้ออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหน้ี หรือตรา
สารท่ีลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล 
(side pocket)  

บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 
9/2564 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อ       
ผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)  

บริษัทจดัการสามารถดำเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน 5 วันทำการ เวน้แต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักลา่วจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
จำเป็นต้องระงับการซ้ือขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเน่ืองจาก 
เหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดังน้ี 

1. ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล  

2. ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม  

3. มีเหตุจำเป็นอ่ืนใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

อน่ึง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน 

ทั้งน้ี การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอ่ืน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทนุที่ ทน. 11/2564 เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่
มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

เป็นไปตามประกาศ 

13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ “ผู้มีเงินลงทุนสูง” เว้น
แต่เป็นการโอนทางมรดก ซ่ึงเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

14. การจ่ายเงินปันผล :  

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไมจ่่าย  
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14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : ไม่ม ี

14.3. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ : ไม่ม ี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ทั้งหมด) :  

รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา : 

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.79 ต่อปี ของมูลค่าจด
ทะเบียนกองทุนรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามข้อ 15.2 ไม่เกินร้อยละ 2.79 ต่อปี ของมูลค่าจด
ทะเบียนกองทุนรวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :  

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าจดทะเบียน
กองทุนรวม  

รายละเอียดเพิ่มเตมิ : 

ทั้งน้ี ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ โดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนมีมูลค่า
น้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจาก
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าจด
ทะเบียนกองทุนรวม  

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าจด
ทะเบียนกองทุนรวม  

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจำหน่าย : ไม่มี 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ในอัตราไมเ่กินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ทั้งน้ี เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 15.2.1 
- 15.2.5 จะต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมรวมของกองทุน 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก ไม่เกิน 2,140,000 บาท ซึ่งจะเรียก
เก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของ
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กองทุนรวมทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายน้ัน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ค่าอบรมเผยแพร่ความรู้ และ
สัมมนาแนะนำกองทุนรวม 

(2) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการสอบบัญชี ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายตรวจสอบทรัพย์สิน
ในประเทศ และต่างประเทศ 

(3) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่ง หนังสือชี้ชวนรายละเอียดโครงการกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสำคัญ ส่วนข้อมูลกองทุนรวม รวมถึงเอกสารประกอบการขายอ่ืน ๆ  

(4) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ ตามอัตราที่ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศกำหนดเป็นการ
ทั่วไปในการให้บริการ ตามที่จ่ายจริง แต่จะไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม ทั้งน้ี อัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามที่ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศเรียกเก็บ  
(ถ้ามี)  

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

(6) ค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบจองซ้ือหน่วยลงทุน ใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ใบสั่งขายหน่วยลงทุน ใบยืนยันการ
ซ้ือและขายหน่วยลงทุน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอ่ืน ๆ เก่ียวกับกองทุนรวม 

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค และนำเงินเข้าบัญชีสำหรับ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(8) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องในการจัดตั้งและ/หรือจัดการกองทุนที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติ 
และ/หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดของรัฐที่เก่ียวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมคำขอจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมใน
การจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการจัดการเป็นกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเน่ืองจากการลงทุน          
ค่าไปรษณียากร ค่าแปลเอกสารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ต่าง ๆ ค่าดำเนินงานอ่ืน ๆ เป็นต้น 

(9) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหรือการดำเนินคดี เพื่อการรับชำระหน้ีใด ๆ ของกองทุนรวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหน้ีเป็นทรัพย์สินอ่ืนแทนการชำระหน้ีด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหน้ี เช่น ค่าที่
ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าสืบทรัพย์และ/หรือบังคับคดี ค่าใช้จ่าย
ในด้านนิติกรรม ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับทางราชการ เป็นต้น 

(10) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เก่ียวเน่ืองกับการดำเนินงานของกองทุนรวม ได้แก่ ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) 
ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อได้รับคำสั่งจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

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

(12) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอ
มติผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการแจง้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ 

(13) ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม  

(14) ค่าที่ปรึกษากฎหมาย (ถ้ามี) ที่ปรึกษาการเงินอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

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

(16) คา่ใชจ่้ายทีเ่กิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade)  

(17) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมที่ เกิดข้ึนในช่วงการชำระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เช่น 
ค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชำระบัญชีกองทุนรวม เป็นต้น 
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(18) ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ที่ ซ้ือหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซ่ึงได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอ่ืน ๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซ้ือหรือสั่งขายหลักทรัพย์และ
ค่าธรรมเนียมการทำรายการในต่างประเทศ 

(19) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเน่ืองจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น 

(20) ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการจัดการกองทุน ซึ่งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียก
เก็บจากกองทุนรวมตามจำนวนเงิน และเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายน้ันจริง ทั้งน้ี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ส่วนที่เกินอัตราที่กำหนด  

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เก่ียวข้องกับการใช้ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ที่ทาง
ผูใ้ห้บริการและ/หรือผู้พัฒนาดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ดังกล่าวเรียกเก็บจากการใช้บริการ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่ผู้ให้บริการจัดทำ/พัฒนาดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ตามที่จ่ายจริง 

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามข้อ 15.1 - 15.2 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม  

ทั้งน้ี ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : ไม่มี  

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่มี  

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN) : ไมมี่ 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (SWITCHING OUT) : ไมมี่ 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี  

ในอัตรา 10.00 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ในอัตรา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี  

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ ในกรณีที่ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
ที่อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหมแ่ก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณี
หาย และอ่ืน ๆ ที่เกิดข้ึนจริง ซ่ึงพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน  

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ี  

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี  

ตามที่จ่ายจริง 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการให้ผู้ลงทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือจากการดำเนินการตามปกติของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือการ
ดำเนินการใด ๆ ซ่ึงพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น 
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ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน / รับรองยอดหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการค้นหา
เอกสารจากศูนย์เอกสารของนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นต้น ตามอัตราที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
หน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเก็บ หรือเปลี่ยนแปลงอัตราธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นได้โดยไม่
ต้องดำเนินการแจ้งผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียด
ดังกล่าว ณ สำนักงานของบริษัทจดัการ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.3 รวมภาษี 
มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วย
ลงทนุ  

ทั้งน้ี ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :  

บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 ทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มูลค่า
จดทะเบียนกองทุนรวมเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม และในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของ
กองทุนรวมทุกวัน ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะทำการเรียกเก็บจากกองทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่บริษัท
จัดการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือรอบระยะเวลาอ่ืนใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด 

15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :  

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดำเนินการของบริษัทจัดการ 

1. การเพิม่ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย  

    1.1 ตามที่ระบุไวใ้นโครงการ  

        1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥  3 วันทำการก่อน
การเรียกเก็บเพิ่มข้ึน 

        1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ1    
(มีการกำหนดอยา่งชดัเจนไว้ในโครงการแล้ววา่
สามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้) 

 

              1.1.2.1 กรณีเกิน >5% ของอัตราที่
ระบุไว้ในโครงการ 

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพเิศษ3 และแจ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วันทีเ่ปลี่ยนแปลง 

              1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตรา
ที่ระบุไว้ในโครงการ 

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ่มข้ึน และแจ้งให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแต่วันที่
เปลี่ยนแปลง 

    1.2 แตกตา่งไปจากโครงการ 
 

บริษัทจัดการต้องขอมติ3 เพือ่แก้ไขโครงการ 

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย  

    2.1 ตามที่ระบุไวใ้นโครงการ เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่
วันที่มีการเรียกเก็บลดลง 

    2.2 แตกตา่งไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจดัการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือ
ว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ 

การแก้ไขโครงการในเร่ืองดงักล่าว 

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันท่ีบริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
เพิ่มขึ้น 
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2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการท่ีเหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่าง
ท่ัวถึง 

3 ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

15.6. หมายเหตุ :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ 15 รายการ
ใดรายการหน่ึงหรือหลายรายการได้ ทั้งน้ี ข้ึนกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง :  

16.1. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ  

16.2. เงื่อนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมจะคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในส่วนที่
ลงทุนในประเทศ บวกกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ  

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด/คำนวณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 
เช่น การใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนของตราสาร/
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อคำนวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่เป็นไปตามกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงาน
อ่ืนใดที่เก่ียวข้อง ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถึงที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมในอนาคต  

ทั้งน้ี การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้แหล่งข้อมูลอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศของ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ณ วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
เป็นหลัก อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์และวิธกีาร กำหนด/คำนวณมูลค่ายุตธิรรม
ของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศในภายหลังได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น 
เพื่อให้สอดคล้อง/รองรับระบบการดำเนินงานของบริษัทจัดการในอนาคต เป็นต้น รวมถึงในกรณีหากเกิด
เหตุการณ์ เช่น เหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมืองหรือสภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือ
เหตุการณ์อ่ืนใดอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้แหล่งข้อมูลดังกล่าวได้ เป็นต้น โดยการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถึงที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข 
เพิ่มเติมในอนาคต กล่าวคือบริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของการใช้ข้อมูลเก่ียวกับราคา 
และ/หรืออัตราผลตอบแทนของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศที่ใช้อ้างอิง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ หรือระบบอ่ืนใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถ
อ้างอิงได้ อาทิ Reuters หรือ APEX เป็นต้น 

2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี  

(2.1) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างน้อยในวันดังน้ี 

(ก) คำนวณทุกสิ้นวันทำการก่อนวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทำการซ้ือขาย
หน่วยลงทนุ 
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(ข) คำนวณทุกสิ้นวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทำการถัดไป 

(ค) คำนวณทุกสิ้นวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน และประกาศภายในวันทำการถัดไป 

(ง) คำนวณทุกสิ้นวันที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่า
หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และประกาศภายในวันทำการถัดไป 

(2.2) คำนวณและประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างน้อยในวันดังน้ี  

(ก) คำนวณทุกสิ้นวันทำการก่อนวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทำการซ้ือขาย
หน่วยลงทุน 

(ข) คำนวณทุกสิ้นวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังกล่าวเป็นเกณฑ์ใน
การคำนวณราคา และประกาศภายในวันทำการถัดไป  

3. การประกาศราคามูลค่าและราคาตามข้อ 2. บริษัทจัดการจะปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี  

(3.1) การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปน้ี  

(ก) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล  

(ข) คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยม
ตำแหน่งที่ 4 ข้ึน ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยม
ตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง  

(ค) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.1) (ข) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดย
ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน 
(3.1) (ข)  

(ง) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล แต่ใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง  

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดข้ึนจากการคำนวณตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์น้ันรวมเข้า
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม  

(3.2) บริษัทจัดการจะดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทาง
ที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง และภายในเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการ
ตัดสินใจลงทุนได้ 

บริษัทจัดการอาจปฏิบัติแตกต่างจากหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรที่อยู่
นอกเหนือการควบคมุ โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเก่ียวกับราคาของทรัพย์สินที่
กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคำนวณหรือประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อบ ริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว โดยจะดำเนินการดังน้ี 

(ก) ประกาศสาเหตุและแนวทางปฏิบัติของบริษัทจัดการเมื่อสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึงภายในเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน 

(ข) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน ภายหลังจากที่เหตุจำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการควบคุมสิ้นสุดลง และ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่ราย
ย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ตลอดจนประกาศ คำสั่ง 
หนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว 

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี  
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(1) เมือ่บริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคนืหน่วยลงทุน 
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  

(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฎเหตุดังกล่าว  

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน
ลา่สุดภายใน 1 วันทำการ 

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบผ่าน Website ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com หรือช่องทางอ่ืนที่เหมาะสม เช่น NAV 
Center: www. thaimutualfund.com หรือหนังสือพิมพ์รายวัน เป็นต้น  

อน่ึง หากมีเหตุทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศผ่าน Website ของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการ
อาจพิจารณาประกาศผ่านช่องทางอ่ืนแทน เช่น NAV Center หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอ่ืนใด
ที่เหมาะสม เป็นต้น 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศอ่ืนแทนการประกาศผ่าน Website 
ของบริษัทจัดการ เช่น NAV Center หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอ่ืนใดที่เหมาะสมโดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  

ส่วนท่ี 1 การดำเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคา
หน่วยของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง 

ข้อ กรณท่ีีมูลค่า/
ราคาหน่วย 

ไม่ถกูต้อง 

การดำเนินการของบริษัทจัดการ ระยะเวลา 

1. < 1 สตางค์ 
หรือ < 0.5 % 
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที่
ถูกตอ้ง 

1.1 จัดทำและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง 
ความไม่ถูกตอ้ง โดยรายงานดังกลา่วต้องมสีาระสาคญั
ดังน้ี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที่ไม่ถูกตอ้ง 

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที่ถูกต้อง 

1.1.3 สาเหตทุี่ทำให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง 

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื่อมิให้มลูคา่/ราคาหน่วย ไม่
ถูกตอ้ง ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องไม่ได้มสีาเหตุ 
มาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได ้

ภายใน 7 วันทำ
การนับแตว่ันที่
พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไมถู่กต้อง 

  1.2 ในกรณีที่สาเหตุทีท่ำใหมู้ลคา่/ราคาหน่วยไมถู่กต้อง 
มีผลตอ่เน่ืองถึงการคำนวณมูลคา่/ราคาหน่วยคร้ังต่อไป 
ให้แก้ไขมลูคา่/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง 

ตั้งแต่วันที่พบว่า
มูลคา่/ราคาหน่วย 

ไม่ถูกต้อง 

2. ≥  1 สตางค ์
และ ≥ 0.5 % 
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที่
ถูกตอ้ง 

2.1 หลักเกณฑ์ทัว่ไป 

2.1.1 คำนวณมลูคา่/ราคาหน่วยย้อนหลังตั้งแตว่ันที่
พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที่มลูค่า/
ราคาหน่วยถูกต้อง 

2.1.2 ดำเนินการดังน้ี เฉพาะวันที่มูลค่า/ราคาหน่วย 
เข้าเงือ่นไข ตาม 2. 

 

  2.1.2.1 จัดทำรายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลงั1  

(ก) รายงานต้องมีสาระสำคญัตามที่
กำหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่

ภายในวันทำการ 
ถัดจากวันที่พบว่า
มูลคา่/ราคาหน่วย 

ไม่ถูกต้อง 
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ข้อ กรณท่ีีมูลค่า/
ราคาหน่วย 

ไม่ถกูต้อง 

การดำเนินการของบริษัทจัดการ ระยะเวลา 

ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลคา่/
ราคาหน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด 
ให้ระบุการดำเนินการของบริษัทจัดการ
เมื่อพบวา่ราคาหน่วยไม่ถูกตอ้งไว้แทน
ข้อมูลตาม 1.1.4 

  (ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ใหผู้้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
ดังกลา่วภายในวันทำการถัดจากวันที่ส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ภายในวันทำการ 
ถัดจากวันที่
คำนวณมูลค่า/
ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ้น 

  2.1.2.2 แก้ไขมลูคา่/ราคาหน่วยใหถู้กต้อง ภายในวันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์
รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 
2.1.2.1 

  2.1.2.32 ดำเนินการโดยวธิกีารใด ๆ เพือ่ให้ผู้
ลงทุนสามารถรับทราบชือ่กองทุนที่มีการแก้ไข
มูลคา่/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที่มกีาร
แก้ไขมูลคา่/ราคาหน่วย  

 

ภายใน 3 วันทำ
การนับแตว่ันที่
ผู้ดูแล
ผลประโยชน์
รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 
2.1.2.1 

  2.2 หลักเกณฑเ์พิม่เติมเฉพาะกองทุนเปิด โดย
ดำเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวันทีเ่ข้าเงื่อนไข
ตาม 2. 
      2.2.1 จัดทำรายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงาน

การแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ดว้ย โดยให้อยู่ใน
ส่วนของการดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบวา่
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง 

  
 

 

ตาม 2.1.2.1 

 

 

   2.2.2 ชดเชยราคาตามที่กำหนดไว้ในสว่นที ่2 ให้
แล้วเสร็จ 

 

      2.2.3 ดำเนินการโดยวธิีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ซ้ือหรือ
ผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยไม่
ถูกตอ้งทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการ
ชดเชยราคา 

 

ภายใน 5 วันทำ
การนับแตว่ันที่
ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลใน
รายงาน 

การแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังและ
รายงานการชดเชย
ราคา 

   2.2.4 จัดทำมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยไม่
ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนารายงาน
การแก้ไขราคาหน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่ในกรณีที่ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่
อาจควบคุมได้ ให้บริษัทจัดการสง่สำเนาเอกสารที่
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุม

ภายใน 7 วันทำ
การนับแตว่ันที่
ผู้ดูแล
ผลประโยชน์
รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 
2.1.2.1 
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ข้อ กรณท่ีีมูลค่า/
ราคาหน่วย 

ไม่ถกูต้อง 

การดำเนินการของบริษัทจัดการ ระยะเวลา 

ได้มาพร้อมสำเนารายงานดังกล่าวแทน 

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสำเนารายงานไว้ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เข้าตรวจ 

2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดท่ีมีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วย
ตามระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว 

ส่วนที่ 2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที่ 1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

1. ราคาหน่วยท่ีไมถ่กูต้อง < ราคาหน่วยท่ีถูกต้อง 

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที่ผูซ้ื้อมหีน่วยเหลืออยู ่ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ซ้ือหน่วยเป็นจำนวน
ซ่ึงมีมูลคา่เท่ากับสว่นตา่งของราคาหน่วยที่ไมถู่กต้องกับราคาหน่วยที่ถูกตอ้ง 

1.1.2 กรณีที่ผู้ซ้ือไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้จา่ยเงินของบริษัทจัดการใหก้องทุนเปิด 
เป็นจำนวนเท่ากับสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่
1.1.3 กรณีที่ผู้ซ้ือมหีน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยที่จะต้องลด3 ใหด้ำเนินการ
ดังน้ี 

1.1.3.1  ดำเนินการตาม 1.1.2 หรือ  
1.1.3.2  ลดจำนวนหน่วยที่เหลอือยู่น้ัน และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจำนวนเทา่กับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู ่

1.2 กรณีรับซือ้คืน 1.2.1 กรณีที่ผู้ขายคืนมหีน่วยเหลืออยู ่
1.2.1.1  เพิ่มจำนวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจำนวนซ่ึงมีมูลคา่เท่ากับสว่น
ต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยทีถู่กต้อง หรือ 

1.2.1.2  จา่ยเงินของกองทนุเปิดเป็นจำนวนเท่ากับสว่นต่างของราคาให้
ผูข้ายคืน 

1.2.2 กรณีที่ผูข้ายคืนไม่มหีน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจดัการจ่ายเงินของกองทุน
เปิดเป็นจำนวนเทา่กับส่วนตา่งของราคาให้ผู้ขายคืน  

2. ราคาหน่วยท่ีไมถ่กูต้อง > ราคาหน่วยท่ีถูกต้อง 

2.1 กรณีขาย 

 
2.1.1 เพิ่มจำนวนหน่วยของผู้ซ้ือเป็นจำนวนซ่ึงมีมลูคา่เท่ากับส่วนตา่งของราคา
หน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกตอ้ง หรือ  
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาใหผู้้ซ้ือ 

2.2 กรณีรับซือ้คืน 2.2.1 กรณีที่ผู้ขายคืนมหีน่วยเหลืออยู ่ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จำนวนซ่ึงมีมูลคา่เท่ากับสว่นต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่
ถูกตอ้ง 

2.2.2 กรณีที่ผู้ขายคืนไม่มหีน่วยเหลืออยู่3 ใหบ้ริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัท
จัดการใหก้องทุนเปิดเป็นจำนวนเทา่กับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู ่
2.2.3 กรณีที่ผู้ขายคืนมหีน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยที่จะตอ้งลด3 ให้
ดำเนินการดังน้ี  

2.2.3.1 ดำเนินการตาม 2.2.2 หรือ 

2.2.3.2 ลดจำนวนหน่วยทีเ่หลอือยู่น้ันและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจำนวนเทา่กับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู ่
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3 ไม่ใช้กับกรณีท่ีราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่า
มีสาเหตุดังกล่าว 

หมายเหต ุ1. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 
บาท บริษัทจัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคล
ดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันท่ี
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 

     2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื้อหน่วยตาม 2.1 
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้ 

17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :  

17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด  

17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  

17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไม่มี 

17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่ม ี

ชื่อ :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

17.5. ที่ปรึกษา : ไม่มี 

17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :  

ชื่อ :  

17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทนุ :  

17.6. ผู้สอบบัญชี :  

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี  

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม :  

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไข
วิธีการจัดการ :  

เป็นไปตามประกาศ 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไป
ตามข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งน้ี การขอมติเพื่อ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 
129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

20. ข้อกำหนดอื่น ๆ :  

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศกำหนด : 

เป็นไปตามประกาศ 
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22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้
จัดต้ังกองทุนรวมเป็นการท่ัวไป :  

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุน
รวมแบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติน้ันก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้
ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาท
ระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การ
พิจารณาของอนุญาโตตลุาการ  

23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

เป็นไปตามประกาศ 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน 
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1. บริษัทจัดการ :   

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด   

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

เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   

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

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

18 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 

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

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการดังต่อไปน้ี   

(1) การบริหารกองทุนรวม   

(ก) ย่ืนคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซ่ึงเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุน
รวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อ
ประชาชนคร้ังแรก   

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

(ค) นำเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่าง ๆ และซ้ือขาย จำหน่าย สั่งโอน 
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุน
ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(ง) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหลักทรัพย์อยู่เท่าที่จำเป็นเพ่ือรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)   

(จ) ดำเนินการเพ่ิมจำนวนเงินทุนของกองทุนรวม ตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด   

(ฉ) ดำเนินการเพ่ิมจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซ้ือคืนในวัน
ทำการถัดจากวันที่ซ้ือขายหน่วยลงทุนจำนวนน้ัน หรือวันที่คำนวนราคาขายหรือราคารับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนของวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ันได้ แล้วแต่กรณี   

(ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม   

(ซ) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมตามหัวข้อ “การขอ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุน” และ "วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือ แก้ไขวิธีการจัดการ"   

(ฌ) ดำเนินการฟ้องร้องคดีในนามของบริษัทจัดการเพ่ือรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ในกรณีที่มีบุคคลใด ๆ รอนสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน
รวม   

(2) การรับ และการจ่ายเงินของกองทุนรวม   

(ก) จัดให้มีการรับ และจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน และกองทุนรวม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนรวมที่กำหนดไว้ในข้อ 15 
ของหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ "ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
และกองทุนรวม"   

(ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15 ของ
หนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม"   
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(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือการจัดการกองทุนรวม   

(ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซ่ึงมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เร่ือง "คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเง่ือนไขในการเปลี่ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ที่
กำหนดไว้ในข้อ 2  

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

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

(ง) จัดให้มีผู้ชำระบัญชีกองทุนรวมเม่ือยุติหรือเลิกกองทุนรวม ทั้งน้ี โดยความเห็นชอบของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(จ) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะบุคคลข้ึนทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ที่
ปรึกษากฎหมาย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ   

(ฉ) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร   

(ช) แต่งตั้งทนายความ เพ่ือติดตาม ทวงถาม และดำเนินคดี รวมทั้งดำเนินการใด ๆ เพ่ือการรับชำระหน้ี 
หรือเพ่ือปกป้องสิทธิประโยชน์อื่นใดของกองทุนรวม   

(4) การดำเนินการอื่น ๆ   

(ก) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์   

(ข) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซ่ึงทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด   

(ค) จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน   

(ง) จัดทำรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพ่ือกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทำการน้ัน   

(จ) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพ่ือกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุก
สิ้นวันทำการน้ัน   

(ฉ) จัดทำรายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด ในกรณีที่มิได้เกิด
จากการลงทุน หรือได้หลักทรัพย์มาเพ่ิมเติม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด   

(ช) จัดทำรายงานทุกรอบปีบัญชีเพ่ือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และการส่งรายงานให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะส่งผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จัดไว้ เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามข้อ 22.1.1 
ก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งน้ี ในกรณีจัดทำรายงานตาม (ฐ) ตามปี
ปฏิทิน ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพ่ือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี ขยายเป็นภายใน 
4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี   

(ซ) จัดทำหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนควรทราบใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพ่ือแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปีบัญชีและส่งใหแ้ก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่
วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชีน้ัน ยกเว้นกองทุนรวมเปิดที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงคร้ังเดียวและรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งล่วงหน้า ซ่ึงระบุเวลาไว้แน่นอน (Auto Redemption) ไม่ต้องจัดทำหนังสือชี้
ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี   

(ฌ) ปฏิบัติการอื่น ๆ เพ่ือให้ถึงซ่ึงวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน   
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(ญ) ยกเลิกกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 22 “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”   

(ฎ) จัดทำรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพ่ือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลา 6 เดือนน้ัน และส่งรายงานดังกล่าวใหผู้้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว 
โดยรายงานดังกล่าวจะแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และการส่งรายงานให้แก่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.จัดไว้ เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามข้อ 22.1.1 ก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่ง
รายงานดังกล่าว ทั้งน้ี ในกรณีจัดทำและส่งรายงานตามวรรคหน่ึงตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะยกเว้น
ไม่จัดทำและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับปีบัญชีน้ัน   

(ฏ) จัดส่งและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี้
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   

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

(ฑ) ชี้แจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมี
นัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการ
เปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม   

(ฑ) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 22   

(ณ) ดำเนินการติดตามทวงถาม ดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ เพ่ือการรับชำระหน้ีหรือปกป้องสิทธิ
ประโยชน์อื่น ๆ ของกองทุนรวม   

(ด) ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัท
จัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพ่ิมเติมในอนาคต  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว ทั้งน้ี ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์
ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งน้ัน ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือ
โครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว  

เง่ือนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :   

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
โดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวม
ต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพ่ือให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ ซ่ึงรวมถึงการ
ส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่  

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :   

ชื่อ : ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   

ที่อยู่ : ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19  

1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ  

เเขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140   

โทรศัพท์ 02-470-3207   

หรือผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งน้ี ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในหัวข้อหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ “ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”   

(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเง่ือนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งน้ีโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์   

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม 
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้เป็นหน้าทีข่องบริษัทจัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่จะมี
แก้ไขเพ่ิมเติมในอนาคต   

(2) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ทรัพย์สินของลูกค้ารายอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม
เป็นไปตามวัตถปุระสงค์ นโยบายการลงทุนและข้อกำหนดทีร่ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทนุรวมจนกว่าผู้
ชำระบัญชีจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อย
หรือจนกว่าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง  

(3) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 และพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรืองดเว้นกระทำ
การตามมาตรา 130 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะ
รายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า  

(4) ตรวจตราและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สินต่าง ๆ 
ที่กองทุนรวมได้มาหรือจำหน่ายไป ซ่ึงผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดูแลการเบิกจ่ายหรือได้รับฝากไว้ตาม
ข้อ (2) ให้เป็นไปตามคำสั่งการจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม  

หากมีเหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรือส่งมอบเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ดังกล่าวในวรรคหน่ึง ว่าไม่เป็นไปตามคำสั่งการจัดการทรัพย์สิน เป็นเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือ
ปลอม ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดำเนินการแจ้งเหตุดังกล่าวแก่บริษัทจัดการทันที   

(5) เปลี่ยนแปลง จำหน่ายและโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคำสั่งของบริษัท
จัดการ เม่ือเห็นว่าการน้ันถูกต้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ   

(6) จัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้น
กระทำการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามมาตรา 125 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งน้ี ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว   

(7) จัดทำรายงานถึงผลในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดทำบัญชีแสดงการรับ
จ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ฝากไว้   

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

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

(ก) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่      
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เม่ือบริษัทจัดการมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่
สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล   
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(ข) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซ้ือหรือ
คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เม่ือมีเหตุ
จำเป็น ทำให้ไม่สามารถ จำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างสมเหตุสมผล 
หรือไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็น
อื่นใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน   

การดำเนินการให้ความเห็นชอบดังกล่าวข้างต้นผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องดำเนินการจัดทำการให้ความ 
เห็นชอบเป็นหนังสือ และส่งให้แก่บริษัทจัดการเพ่ือใช้เป็นหลักฐานโดยทันที และแจ้งให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทันทีทุกคร้ังที่เกิดกรณีตาม (ก) โดยจัดทำรายงานในเร่ืองดังกล่าวเป็น
หนังสือ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(10) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ที่ออกโดยกฎหมายดังกล่าว   

(11) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเม่ือได้รับ
คำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพ่ือประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม   

(12) จัดทำความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการและจัดส่งให้บริษัทจัดการเพ่ือใช้
ประกอบการจัดทำรายงานกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปี
ปฏิทิน ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบปีบัญชี และวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี
บัญชีหรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี 

(13) โอนเงินให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของผู้ชำระบัญชีเพ่ือเฉลี่ยจ่ายคืนค่าหน่วยลงทุนให้      
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่คงเหลืออยู่หลังจากที่ผู้ชำระบัญชีชำระบัญชีโครงการจัดการ
กองทุนรวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

(14) ในกรณีที่ ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามเง่ือนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดของกองทุน
รวม ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพ่ือให้การดำเนินการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมด
ของกองทุนรวมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ และ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ดำเนินการต่อได้ทันที   

(15) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และก่อนที่ผู้ชำระบัญชีจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังคงต้องรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่า
จะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม 

(16) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนหน้าที่และความ 
รับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่มีในปัจจุบัน และที่มีแก้ไข
เพ่ิมเติมในอนาคต 

(17) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องจัดให้มีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม เช่น ที่ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ หรือพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินอื่น เพ่ือทำหน้าที่เก็บรักษา
ทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม   

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหน่ึงข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทุนรวมและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
กองทุนรวม และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยสิ้นเชิงภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความผิด
ของผู้ดูแล   

คู่สัญญาตกลงเก็บรักษาข้อมูลที่ได้ล่วงรู้มาเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะ
เป็นการเปิดเผยโดยอำนาจกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง เพ่ือประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุน   
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ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนเพราะความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง หรือการไม่กระทำการตามหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง 
บริวาร หรือบุคคลอื่นใดที่ทำงานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์   

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซ่ึง
รวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็นเพ่ือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซ่ึงการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพ่ือรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแล
ผลประโยชน์  

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้  

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
ไม่ว่าการกระทำน้ันจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็น
การเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็น
ธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้
ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน  

ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการ
ขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพ่ือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้  

เง่ือนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :   

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใต้เง่ือนไขสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ เม่ือเกิด
กรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี ทั้งน้ีบริษัทจัดการจะกระทำได้เม่ือได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก่อน   

(1) เม่ือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือตามแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น   

(2) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง
อาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน   

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมาย
ดังกล่าว หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณี
อื่นใดอันจะมีผลเป็นการเพ่ิมภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับ
หน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน   

(4) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหน่ึงข้อใดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าด้วยเร่ืองคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซ่ึงออกตามความในมาตรา 121 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจาก
การตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็น
อย่างอื่น บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำ
การ นับแต่วันที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้น หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
กำหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไขเม่ือได้รับอนุญาตแล้วบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์อื่นแทนโดยพลัน   
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(5) ในกรณีที่มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซ่ึงคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึง
ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม เรียกร้องให้มีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์  

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้  

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :   

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมที่   

(1) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   

1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ  

เเขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140   

โทรศัพท์ 02-470-3207    

(2) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด   

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400   

โทรศัพท์ 0-2009-9999  

(3) ธนาคารแห่งประเทศไทย   

273 ถนนสามเสน เขตบางขุนพรหม   

กรุงเทพมหานคร 10200   

โทรศัพท์ 0-2283-5353   

และ/หรือที่ผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
ศูนย์รับฝากต่างประเทศ หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที่ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งเพ่ือเก็บรักษาทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ  

3. ผู้สอบบัญชี :   

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจำรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองทั่วไป  

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :   

ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)   

ที่อยู่ : ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 2  

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

เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

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

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
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5. ผู้จัดจำหน่าย : ไม่มี  

ชื่อ :   

ที่อยู่ :   

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :   

ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)   

ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก   

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร   

กรุงเทพมหานคร 10900   

โทรศัพท์ 0-2544-3874-76 และสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ  

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้ง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในภายหลัง ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลทีส่ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพ่ือทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับ
การแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว   

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมในการปฏิบัตหิน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามที่กำหนด
ไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดและเง่ือนไขที่
กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   

(1) แจกจ่าย หรือจัดให้มีสถานที่สำหรับจัดวาง หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม ใบคำขอใช้บริการกองทุน 
ใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และใบสั่งขายหน่วยลงทุน คู่มือผู้ลงทุน เอกสารเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของกองทุน
รวม หรือเอกสารอื่นใดของกองทุนรวมตามที่กฎหมายหรือ ก.ล.ต. กำหนด ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ใน
การส่งเสริมการขาย   

(2) รับใบคำขอใช้บริการกองทุน ใบสั่งซ้ือ หรือใบสั่งขายหน่วยลงทุน และรับชำระค่าซ้ือหน่วยลงทุนจาก 
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนและชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวม ตลอดจนการจัดทำข้อมูลการสั่งซ้ือ หรือการสั่งขายคืน หรือการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน เพ่ือนำส่งให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ ทั้งน้ี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะต้องบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบต่าง ๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด 

(3) คืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวม   

(4) ยืนยันการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน   

(5) ชี้แจงและเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบ ในกรณีที่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม   

(6) ปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการใน
การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน 
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และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการโฆษณากิจการของ
บริษัทหลักทรัพย์ เพ่ือส่งเสริมการขายและให้บริการเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม และการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา หรือการขายและรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

(7) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และ
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวม ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น  

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่มี 

ชื่อ :   

ที่อยู่ :   

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแล
สภาพคล่อง) : ไม่มี 

ชื่อ :   

ที่อยู่ :   

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

9. ที่ปรึกษา : ไม่มี 

9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :   

ชื่อ :   

ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :   

9.2. ที่ปรึกษากองทุน :   

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :   

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไม่มี 

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี 

ชื่อ :   

ที่อยู่ :   

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :   

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   
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13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :   

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :   

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนเองก่อนครบกำหนดอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะทำ
การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามข้อ 7 “การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน”  

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : ไม่มี  

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :   

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “เง่ือนไขและข้อจำกัดในการจัดสรร
และการโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม 

13.4. ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :   

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามที่ระบุไว้ใน
หัวข้อ “เง่ือนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม 

13.5. สิทธิในการลงมติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :   

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพ่ือให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไข
วิธีการจัดการได้ ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะกระทำการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อ 19 "การ
ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ"   

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ :   

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเม่ือบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการ
ชำระบัญชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ : ไม่มี  

13.8. อื่น ๆ :   

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่
ครบ  

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี ไม่ว่า
ในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซ่ึงลงนาม
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่
เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งน้ี ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิใน
การได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคนืเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเปน็ไปตามข้อกำหนด
ของหน่วยลงทุนชนิดน้ัน ๆ ด้วย  

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :   

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :   

- ใบหน่วยลงทุน  

- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน  

- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  

- อื่น ๆ  
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14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :   

กองทุนจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
ราย เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนรูปแบบอื่นเพ่ิมเติมได้   

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน   

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชือ่ผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ถอื
หน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน   

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุก
คร้ังที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำรายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพ่ือเป็นการยืนยันการ
ทำรายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน   

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำ
การนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีที่เป็นการสั่งซ้ือในระหว่างช่วงการเสนอขายคร้ังแรก และ/หรือ
ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำรายการสั่งซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี นายทะเบียน
หน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนซ่ึงได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ
จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้า
มี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่ระบุที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่
ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพ่ิมเติมตามวิธีการที่ระบุ
ในหนังสือชี้ชวน   

(4) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง   

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน   

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชือ่ผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ถอื
หน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน   

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือหรือ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพ่ือยืนยันการทำรายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเม่ือนายทะเบียนได้ดำเนินการ
จัดสรรหน่วยลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) จะดำเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายในวันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ทำรายการ
สั่งซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุน หรือภายในวันทำการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน(ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จำกัด (มหาชน)) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชีหรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้   

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซ้ือหน่วยลงทุนหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
มีหน้าที่ในการนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันเสมอ ได้ ณ ที่ทำ
การของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) หรือ ณ ที่
ทำการที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการ
ซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน   

(5) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่มีการปรับรายการให้เป็นปัจจุบันคร้ังล่าสุด เป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง   
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(6) ผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดและเง่ือนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการ
กำหนด   

ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนรายอื่น สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซ่ึงบริษัท
จัดการจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ  

14.2.3 ใบหน่วยลงทุน   

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเฉพาะในกรณีที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนเพ่ือนำไปใช้เป็น
หลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่น ๆ ทั้งน้ี ในการออกใบหน่วยลงทุนทุก
กรณีจะกระทำเม่ือบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่าน้ัน โดยมีข้ันตอนดังน้ี   

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซ่ึงขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน   

(2) ย่ืนใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียน
หน่วยลงทุน   

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุน
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคำขอ สำหรับกรณีที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนกรอกจำนวนหน่วยลงทุนในใบคำขอมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วย
ลงทุนสำหรับหน่วยลงทุนจำนวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน   

(4) ใบหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด ซ่ึงจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มี
อำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสำคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้
เคร่ืองจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้
ทำได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย   

(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนดังกล่าว จะต้องนำใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพ่ือโอนหน่วยลงทุนน้ัน เข้าระบบไร้
ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้   

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบ
หน่ึงให้กับผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพ่ือเป็นหลักฐานการยืนยันการทำรายการซ้ือหรือขายคืนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/
หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นต้น นอกจากน้ีบริษัทจัดการอาจพิจารณาออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากรูปแบบดังกล่าวข้างต้น เช่น เอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือรูปแบบที่จะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมในอนาคต ตาม
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพ่ิมเติม เป็นต้น และบริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการเปลีย่นแปลง หรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลา
การส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ    

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพ่ือให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้  

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วย
ลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : ไม่มี  
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16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :   

กรณีที่ผู้ออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหน้ี 

ส่วนที่ 1 การดำเนินการเม่ือมีการผิดนัดชำระหน้ีหรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิ
เรียกร้องจะไม่สามารถชำระหน้ีได้ 

การดำเนินการ 
ของบริษัทจัดการ 

กรณีกองทุนทีบ่ริษัทจัดการได้บันทกึ
มูลคา่ตราสารหน้ีหรือสทิธเิรียกร้องเป็น 

0 

กรณีที่มีพฤตกิารณ์วา่ผู้ออกตราสาร
หน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธเิรียกร้องจะไม่

สามารถชำระหน้ีได1้ 

1. การกำหนดให้
เป็นผู้มีสทิธิได้รับ
เงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สินอื่นที่ได้
จากการรับชำระหน้ี 

1.1 ผู้ถือหน่วยทุกรายที่ มีชื่ ออ ยู่ใน
ทะเบี ยน ผู้ถือห น่วย ณ  วันที่ บ ริษัท
จัดการบันทึกมูลค่าตราสารหน้ีหรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่บริษัทจัดการ
ดำเนินการตาม 1.2 ก่อนแล้ว 

1.2 อาจกำหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกราย
ที่ มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย ณ 
วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหน้ี
หรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชำระหน้ีเป็นผู้มีสิทธิได้ก็ได้ 

2. การแจ้งต่อ
สำนักงาน
คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

ข้อมูล: ประเภท จำนวน ชื่อผู้ออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้อง เงิน
สำรอง (ถ้ามี) และวันที่บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกร้อง
เป็น 0 หรือวันที่บริษัทจัดการทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ี
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหน้ีได้ แล้วแต่กรณี 
ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหน้ี
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือนับแต่วันที่บริษัทจัดการทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้
ออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหน้ีได้ แล้วแต่
กรณี 

3. การจัดให้มีข้อมูล จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที่สำนักงาน
ใหญ่ สำนักงานสาขาของบริษัทจัดการ
แ ล ะส ถ า น ที่ ติ ด ต่ อ ทุ ก แ ห่ ง ข อ ง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนที่ใช้ใน
การซ้ือขายหน่วยของกองทุน ภายในวัน
ทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการแจ้ง
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันด้วย 

- 

      ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้มีการกำหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับ
ชำระหน้ีตาม 1. บริษัทจัดการจะรับชำระหน้ีด้วยทรัพย์สินอื่นทีมิ่ใชห่ลักประกันเพ่ือกองทุนได้ต่อเม่ือมีการ
ดำเนินการดังน้ี 
      (1)  ระบุรายละเอียดเกีย่วกับการรับชำระหน้ีดว้ยทรัพย์สินอื่นไวใ้นข้อผูกพัน 
      (2)  ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชำระหน้ีด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่
ละคร้ัง โดยดำเนินการดังน้ี 
  (2.1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนจะได้จากการรับชำระหน้ีด้วยทรัพย์สินอื่น 
มูลค่าของทรัพย์สินประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซ่ึงทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น  
 (2.2)  ระบุเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหน้ี   
  (2.3)  จัดให้มีหรือจัดทำเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 
                         (2.3.1)  เอกสารหลกัฐานซ่ึงแสดงให้เห็นไดว้่ามีการผิดนัดชำระหน้ีเกดิข้ึน 
                         (2.3.2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที่บริษัทจัดการจัดทำ ซ่ึงแสดง
ถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหน้ีได้ 
 
 
 
 

 
1 บริษัทจัดการไม่ต้องนำตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนัน้มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
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ส่วนที่ 2 การดำเนินการเม่ือบริษัทจัดการได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหน้ีด้วยทรัพย์สินอื่นเพ่ือ
กองทุน  

การดำเนินการ รายละเอียด 

1. แจ้งข้อมูลต่อสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 
วันทำการนับแต่วันทีไ่ด้รับ
ทรัพย์สินมา 

ข้อมูลดังน้ี 
ประเภท จำนวน และชื่อผู้ออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิ
เรียกร้อง วันที่บริษัทจัดการได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหน้ี
ด้วยทรัพย์สินอื่น พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รับ
โดยมีสาระสำคัญอย่างน้อยเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่า
ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหน้ีด้วยทรัพย์สินอื่น 

2.  เปิดเผยข้อมูลภายในวันทำการ
ถัดจากวันที่บริษัทจัดการไดแ้จ้ง
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ตาม 1. เป็นระยะเวลา ≥ 30 วัน 

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงาน
สาขาของบริษัทจัดการตลอดจนสถานที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนที่ใช้ในการซ้ือขายหน่วย 
2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดำเนินการตาม 2.1 แล้ว ให้ 
บริษัทจัดการระบุไว้ในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่า
หน่วยในคร้ังถัดจากวันที่ได้รับทรัพย์สินน้ันมาว่ากองทุนได้รับชำระ
หน้ีด้วยทรัพย์สินอื่นซ่ึงผู้ลงทุนสามารถขอดูรายละเอียดได้ที่
สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทจัดการ โดยให้ระบุไว้
ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 คร้ังติดต่อกัน 

3. กำหนดราคาทรัพย์สินที่กองทุน
ได้รับมาจากการรับชำระหน้ีด้วย
ทรัพย์สินอื่น 

เพ่ือใช้ในการคำนวณมูลค่าท รัพย์สินสุทธิของกองทุนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4. คำนวณมูลคา่ทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทุนที่มีการรับชำระหน้ีดว้ย
ทรัพย์สินอื่น 

4.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้ดำเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 บริษัท
จัดการต้องไม่นำทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหน้ีดว้ยทรัพย์สินอืน่ 
และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหน้ีมารวม
คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
4.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 4.1 บริษัทจัดการต้องนำทรัพย์สินที่ได้
จากการรับชำระหน้ีด้วยทรัพย์สินอื่นมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน 

5. ดำเนินการกับทรัพย์สินทีไ่ด้จาก
การรับชำระหน้ีดว้ยทรัพย์สนิอื่น 

5.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้ดำเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 ให้ 
บริษัทจัดการ จำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหน้ีด้วย
ทรัพย์สินอื่นในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ (เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยที่
มีสิทธิในเงินได้สุทธจิากทรัพย์สินอืน่ที่ไดจ้ากการรับชำระหน้ีตกลง
รับชำระหน้ีด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งน้ี ตามที่กำหนดไว้
ในข้อผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนดโดย
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) 
5.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 5.1 ให้บริษัทจัดการดำเนินการกับ
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหน้ีด้วยทรัพย์สินอื่นดังกล่าวตาม
หลักเกณฑ์ดังน้ี 
        5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนน้ันสามารถลงทุน
ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพ่ือเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนก็ได้ 
        5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนน้ันไม่สามารถ
ลงทุนได้ บริษัทจัดการต้องจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาส
แรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็น
สำคัญ  
5.3 ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สิน
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การดำเนินการ รายละเอียด 

ดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ดังกล่าวก็ได้ 
5.4  ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให้บริษัทจัดการ
จ่ายจากทรัพย์สินของกองทุน  เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที่บริษัท
จัดการบันทึกมูลค่าตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 ให้บริษัท
จัดการจ่ายจากเงินสำรอง รายได้ หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการ
บริหารทรัพย์สินน้ัน 

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยภายใน 45 
วันนับแตว่ันที่มีเงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหน้ี 

6.1 ให้บริษัทจัดการเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับ
ชำระหน้ีด้วยทรัพย์สินอื่นคืนในแต่ละคร้ังให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. 
ของส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี ภายใน 45 วันนับแต่วันที่มีเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหน้ี  
6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่บริษัท
จัดการได้เฉลี่ยเงินคืน 
6.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหน้ีไม่คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการ
เฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหน้ีดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ 
หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่ ได้จากการรับชำระหน้ีด้วย
ทรัพย์สินอื่นจนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหน้ีน้ันไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายใน
การเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่น
ที่ได้จากการรับชำระหน้ีดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนก็ได้  ทั้งน้ีบริษัทจัดการจะดำเนินการดังกล่าวได้
ต่อเม่ือได้ระบุรายละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว  
6.4  สำหรับกองทุนเปิดที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารหน้ี
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่าบริษัทจัดการได้รับ
ชำระหน้ีตามตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน ให้ 
บริษัทจัดการปฏิบัติตาม 6.1 - 6.3 โดยอนุโลม 

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่าน้ัน  

17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :   

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 
125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิ
หรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้
กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการ
ตามอำนาจหน้าที่แล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำนำ
หน่วยลงทุน ในกรณีดังน้ี 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่
กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 
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(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
พิเศษ ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน ดังน้ี 

1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ใน
กรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้งข้ึนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุน
ของกองทุน 

18. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :   

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่กนิดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุน
รวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่  

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :   

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือ
ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ 

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้
ถือว่ามติน้ันเสียไป 

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพ่ือแก้ไขข้อผูกพันในเร่ืองที่กระทบตอ่สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 
ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจาก
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่
กำหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศน้ีแล้ว ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เพ่ิมเติมดังต่อไปน้ีด้วย 

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่
ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติทีมี่ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติ
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติทีมี่ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหน่ึง ต้องได้รับมติเสยีงข้างมาก
หรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :   

การแก้ไขเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหน่ึงของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมี
สาระสำคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไข
เพ่ิมเติมน้ันมีผลผูกพันคู่สัญญา 

การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติ
พิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง 

(ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
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(ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของ
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 

(ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหน้ีด้วยทรัพย์สินอื่น  

(ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 
19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาประกันในเร่ืองใด ๆ 
อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ 

(จ) เร่ืองที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปน้ี ให้มีผลผูกพันเม่ือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ก) เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี หรือ 

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันน้ันเหมาะสม มีความจำเป็นหรือ
สมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด 

ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพัน
เปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพ่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดู
ได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
พร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม 

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :   

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี   

21.2. รายละเอียดเพ่ิมเติม :   

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุน
รวมแบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติน้ันก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้
ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาท
ระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การ
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

22. การเลิกกองทุนรวม :  

22.1. เง่ือนไขในการเลิกกองทุน :  

กองทุนจะเลิกเม่ือครบกำหนดอายุ หรือกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี  

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังน้ี 

(1) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเป็นจำนวนดังน้ี ในวันทำการใด 

(ก) ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไปหรือกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย จำนวนผู้ถือ
หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย  

(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังน้ี 

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมด  

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกัน
คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งน้ี ในกรณีที่เป็น
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กองทุนรวมที่ มีกำหนดระยะเวลาการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณา
ระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซ่ึงกองทุนรวมเปิดให้
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเท่าน้ัน 

ความใน (2) วรรคหน่ึง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความ
เชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ 
เน่ืองจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลอืทีมี่คุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนน้ัน 

(3) กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซ่ึงบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตาม (2) วรรคหน่ึง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

ความในวรรคหน่ึง (2) และ (3) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังน้ี 

(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน 

(ข)  กองทุนรวมดัชนี  

(ค)  กองทุนรวมอีทีเอฟ 

(ง)  กองทุนรวมหน่วยลงทุน 

(จ)  กองทุนรวมฟีดเดอร์ 

22.1.2 เม่ือได้รับความเห็นชอบตามมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

22.1.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเลิกโครงการ หรือดำเนินการอื่นใด ในกรณีที่มูลค่าหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ายได้คร้ังแรกของกองทุนน้อยกว่า 400 ล้านบาทหรือตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

22.1.4 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพ่ือผู้
ลงทุนทั่วไป หากปรากฏว่า  

(1) มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ 
หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 

(2) มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไปตามที่กำหนดในประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน  

22.1.5 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มี
เหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพ่ือการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลใด และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซ่ึงในกรณีที่ไม่มีการชี้แจง หรือ
ชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุน
ที่มิใช่รายย่อยเป็นการทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมทำการแก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพ่ือผู้
ลงทุนที่มิใช่รายย่อยเป็นการทั่วไปอย่างแท้จริง 

22.1.6 บริษัทหลักทรัพย์จะเลิกกองทุนรวม เม่ือสำนักงานมีคำสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือ
เม่ือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน  
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22.1.7 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการสิ้นสุดลง
ของการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมหรือดำเนินการตามหนังสือชี้ชวนโครงการ ข้อ 5.5 “การคืน
เงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน” ได้ 

22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลิกกองทุนรวม :  

22.2.1 เม่ือปรากฏกรณีตามข้อ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดำเนินการเพ่ือเลิกกองทุนรวม ดังต่อไปน้ี 

(1) ยุติการรับคำสั่งซ้ือและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุน(2) แจ้งให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังน้ี 

       1  แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้
ถือหน่วยได้ 

       2  แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

       3  แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

(3) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่เกิด
เหตุการณ์ให้เลิกกองทุน เพ่ือรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพ่ือชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

(4) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 
10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุน และเม่ือได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
แล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมเปิดน้ัน   

22.2.2 กรณีการเลิกกองทุนรวม เพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการหรือเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิก
กองทุนรวมล่วงหน้า  

บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปน้ี  

การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 

1  แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
       1.1  แจ้งเป็นหนังสอืถงึผู้ดูแลผลประโยชน์ 
       1.2  แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บน
เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
       1.3  แจ้งตลาดหลกัทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนน้ันเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

≥  5 วันทำการ 
ก่อนวันเลกิกองทุน 

2  ดำเนินการดว้ยวธิีการใด ๆ ให้ผู้ถอืหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเร่ือง
ดังกลา่ว  

≥  5 วันทำการ 
ก่อนวันเลกิกองทุน 

3  จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลอือยู่ของกองทุนเพ่ือรวบรวมเป็นเงินสด เงิน
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัว๋สญัญาใช้
เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใชเ้งินคืนเม่ือทวงถาม 

ใหเ้สร็จสิ้นกอ่นวันเลกิ
กองทุน 

23. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :   

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบ เพ่ือทำหน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชำระหน้ีสินของกองทุนรวม
แล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพ่ือชำระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งน้ี 
ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของ
กองทุนรวม และผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เท่าที่คงเหลอือยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ   
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เม่ือได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคง
ค้างอยู่ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือผ่านการแก้ไข
เพ่ิมเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 



 

 

 

หนังสือช้ีชวนส่วนรับรองความถูกต้องครบถว้น 
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“บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือช้ีชวนฉบับนี้ด้วยความระมัดระวังในฐานะ
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมแล้ว และบริษัทจัดการกองทุนรวมขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง 
ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อ่ืนสำคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลท่ีควรแจ้งในสาระสำคัญ” 
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