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▪ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder
Fund) โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดั งกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ได้ แก่ ChinaAMC CSI 300 Index ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Exchange
Traded Fund (ETF) ที่ ซื้ อ ขายในตลาดหลั กทรัพ ย์ ฮ่อ งกง (The Stock Exchange of Hong Kong Limited “SEHK”) บริห ารงาน
ภายใต้ความดูแลของ China Asset Management (Hong Kong) Limited และลงทุนในสกุลเงินหยวน (RMB) โดยมีนโยบายลงทุน
ในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี CSI 300 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนก่ อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับ
ผลตอบแทนของดัชนี CSI 300 ดังกล่าว
▪ กองทุนเปิดไทยพาณิ ชย์ หุ้นจีนเอแชร์ เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป็น 6 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ ชนิด จ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และชนิดเพื่อการออม ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทั้ง 6 ชนิดก่อนการลงทุน
▪ มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด อาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าหน่วย
ลงทุนสำหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
▪ การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน มิ ได้ทำให้ความรับผิดของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดหน่วย
ลงทุน ทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยูภ่ ายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
▪ กองทุนนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเป็นสกุลเงินหยวน กองทุนนี้จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาท
และสกุลเงินหยวน แต่อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอาจลดลงได้ โดยกองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงิน ต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ
ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสขาดทุนหรือกำไร
จากอัตราแลกเปลี่ยนเฉพาะส่วนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว และการ
ทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
▪ บริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวม ใช้ ข้ อ มู ล ในอดี ต ในการคำนวณค่ า สั ม บู ร ณ์ ข องค่ า สั ม ประสิ ท ธ์ ส หสั ม พั น ธ์ (absolute correlation
coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตัวแปรที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินที่ต้องการ
ลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไ ม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าทำสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถลด
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
▪ เนื่องจากกองทุนมีนโยบายสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในประเทศจีนทำให้กองทุนมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country
Risk) คือ ความเสี่ยงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สภาวะตลาด สภาพคล่อง มาตรการทางการเงินในภาวะที่เกิดเหตุการณ์ที่
ไม่ปกติ รวมถึงข้อจำกัดต่างๆ ในประเทศที่กองทุนไปลงทุน ทำให้มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรืออาจจะทำให้
กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
▪ ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุ นอาจไม่สามารถ
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
1
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▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีช้ วนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อ
สงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนใน
กองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้

▪ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
▪ ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
▪ ผู้ถือหน่วยลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และ
จะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา นอกจากนี้จะต้องชำระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวล
รัษฎากร

▪ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อ การออมจะได้รับสิ ทธิป ระโยชน์ทางภาษีจ ากการลงทุน สำหรับผู้ ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนตั้ งแต่วันที่ 1
มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2567 หรือตามเวลาที่ประกาศกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต โดยจะต้องมีระยะเวลาการถือครอง
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปีนับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดเท่านั้น

▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่เปิดให้ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมทุกกรณี ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเปิดให้
ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเปิดให้บริการ

▪ สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนด้วย
▪ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (“กองทุน”) การเสนอขายหน่วยลงทุนของ



กองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุ นหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับ
ลงทะเบี ย นการโอนหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ให้ นั้ น รวมถึ ง แต่ ไม่ จ ำกั ด เพี ย ง พลเมื อ งสหรั ฐ อเมริ ก า ผู้ ที่ มี ถิ่ น ฐานอยู่ ใ น
สหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นทีอ่ ยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัด
ให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
ในกรณี ที่บริษั ทจัดการมีพันธสัญ ญา หรือ ข้อ ตกลงกับรัฐต่ างประเทศ หรือ หน่ว ยงานของรัฐต่างประเทศ หรือ มีความจำเป็ น
จะต้อ งปฏิ บัติ ต ามกฎหมายของรัฐ ต่างประเทศ ไม่ว่าที่ เกิ ดขึ้น แล้ วในขณะนี้ห รือ จะเกิด ขึ้น ในอนาคต เช่น ดำเนิ นการตาม
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรั ฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รั บทราบและตกลง
ยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมาย
ของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ตลอดจนมี สิ ท ธิดำเนิน การอื่น ใดเท่ าที่จ ำเป็ นสำหรับการปฏิ บัติ ต ามพั น ธสัญ ญา หรื อ ข้อ ตกลงหรือ กฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 8 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566
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รายละเอียดกองทุนรวม
ชื่อโครงการ

:

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์
SCB CHINA A-SHARES FUND (SCBCHAFUND)

อายุโครงการ

:

ไม่กำหนดอายุโครงการ

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง/จัดการกองทุนรวม

:

วันที่ 28 มกราคม 2558

วันที่จดทะเบียนกองทุน

:

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทของกองทุน
▪ กองทุนรวมตราสารทุน
▪ กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
▪ กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF)
นโยบายการลงทุนของกองทุน
▪ กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ ChinaAMC CSI 300
Index ETF (กองทุนหลัก) ซึ่ง เป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund ( ETF) ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock
Exchange of Hong Kong Limited “SEHK”) บริหารงานภายใต้ความดูแลของ China Asset Management (Hong Kong) Limited
และลงทุนในสกุลเงินหยวน (RMB) โดยมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่ วนประกอบของดัชนี CSI 300 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของ
กองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี CSI 300 ดังกล่าว โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรั พย์สินสุทธิของกองทุน และมี
การลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในส่วนที่เหลือจากการลงทุนบริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่ง หนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนและ/หรือเงิน
ฝาก และ/หรือบัตรเงินฝากทั้งในประเทศ รวมถึงอาจมี ไว้ซึ่งหลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สินอื่น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็ นชอบให้กองทุน
ลงทุนได้
แม้ ว่า ตามเกณฑ์ ข อง Hong Kong Securities and Futures Commission กองทุ น หลั ก สามารถลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า
(Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนและป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนได้ แต่ทั้งนี้ กองทุนหลักไม่มีความตั้งใจ
จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อทั้งสองวัตถุประสงค์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ จะลงทุนหรือ
มีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนโดยจะป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทีย บกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด นอกจากนี้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มี
ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถ
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ลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมทั้งตราสารทุนที่
ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) อนึ่ง กองทุน อาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อ ถือ ต่ำกว่าที่
สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) เฉพาะกรณี
ที่ตราสารหนี้นั้น ได้รับ การจัดอันดั บความน่าเชื่อ ถือ ที่สามารถลงทุ นได้ (Investment grade) หรือ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(listed securities) แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทุนลงทุน แต่ ต่อ มามีการเปลี่ยนแปลงเป็น non – investment grade หรือ unlisted
securities เท่านั้น
ในกรณีสถานการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดย
เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรั พย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกำหนด ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่ วง
ระยะเวลาดังนี้รวมด้วยได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
1. 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียน
2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที่ต้อ งใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลง ทุน หรือ มีการ
โอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ
อย่างไรก็ดี ในกรณี ที่สถานการณ์ การลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ การลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและ
เศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่าง ๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่กระทบต่อ
การลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ และ/หรือกรณีที่ วงเงินลงทุนใน
ต่างประเทศเต็มเป็นการชั่วคราว และ/หรือ ในช่วงระหว่างรอการอนุมัติการเพิ่ิมวงเงินลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือกรณีเกิดเหตุ
สุดวิสัยหรือมีเหตุผลที่จำเป็นและสมควร ส่ง ผลให้กองทุนอาจไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ทันที หรืออาจจำเป็นต้อง
ชะลอการลงทุนในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว ดังนั้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสั ดส่วนการลงทุนที่
กำหนดไว้ในโครงการตามข้างต้นได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ ใน
โครงการตามประกาศต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
อนึ่ง หากในกรณีที่การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศหรือ กองทุน ChinaAMC CSI 300 Index ETF นั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดย
อาจสืบเนื่องจากการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นๆ ของกองทุนหลักนี้ เช่น
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน อัตราค่าธรรมเนียม การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นใดที่ ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศต่ ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่น ๆ ที่มีนโยบาย
การลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญ หรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จน
อาจมี ผ ลกระทบต่ อ กองทุ น หรือ การลงทุ น ของกองทุ น ต่ า งประเทศไม่ เป็ น ไปตามหนั ง สื อ ชี้ ช วนหรือ โครงการ หรือ เมื่ อ กอง ทุ น
ต่างประเทศกระทำความผิดตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือเมื่ อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่
ส่งผลต่อการดำเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่ส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อกองทุน กล่าวคือ
ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่ งอาจมีผลต่อกองทุนหลัก (Master fund) และ/หรือบริษัทจัดการอย่างมีนัยสำคัญ หรือในกรณีที่มี
กองทุนอื่นที่มีนโยบายใกล้เคียงกันและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษัทเห็นว่า การย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าว
เป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณา
เปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศหรือกองทุนหลัก (Master Fund) เป็นกองทุนต่างประเทศอื่นได้ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกองทุนเปิดไทย
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พาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถื อหน่วยแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าก่อนดำเนินการ
เปลี่ยนแปลงหรือก่อนทำการลงทุนดังกล่าวไม่น้อยกว่า 15 วัน
ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย กองทุนจะยกเว้นไม่นำเรื่องการลงทุนซึ่งจะส่ งผลให้มี net exposure
ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้ อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนมาบังคับใช้
ในช่วงดำเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนเพื่อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม ซึ่งจะใช้ระยะเวลาภายใน 30 วันทำการ
ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หากปรากฏว่า
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนรวมไปลงทุนมีมูลค่ าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยกองทุนปลายทางดังกล่าวเป็น
กองทุนต่างประเทศที่ไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนรวมดัชนีหรือกองทุนรวมอีทีเอฟ
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองใน
สามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึ งประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ
(2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกั บ
สถานะของกองทุนรวม
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษั ทจัดการขอสงวนสิทธิในกรณี ที่มี ก ารดำเนิน การเปลี่ยน/โอนย้าย กองทุ นจะยกเว้นไม่น ำเรื่อ งการลงทุน ซึ่งจะส่งผลให้ มี net
exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนมา
บังคับใช้ในช่วงดำเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน
ทั้ง นี้ ในการโอนย้ายหรือ สั บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ไปยังกองทุน ต่างประเทศอื่น ข้างต้ น บริษั ทจัด การขอสงวนสิท ธิในการพิ จารณา
ดำเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ โดยการทยอยโอนย้ายเงินลงทุนอาจส่งผลให้ช่วงระยะเวลาดังกล่าว กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้
ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่า งประเทศมากกว่า 1 กองทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการข้างต้น อย่างไรก็ตามหากบริษัทจัดการไม่
สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มีนโยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมได้
บริษัทจัดการจะทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และจะลงทุนในสกุลเงินหยวนเป็นสกุลเงินหลัก
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเป็นตลาดหลักทรัพย์อื่นใดนอกเหนือจาก
ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินหยวนในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ
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จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน
▪ ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น (ส่วนเกินทุน) หากผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน ณ ราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อ
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยไม่ผิดเงื่อนไข เมื่อลงทุนครบตามระยะเวลาที่
กฎหมายภาษีอากรกำหนดให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
▪ ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (เฉพาะชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
▪ ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผล (เฉพาะชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดเพื่อการออม)
▪ เงินลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลัก เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กรมสรรพกรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสีย่ งของกองทุนรวม

ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม
Q:

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร

A:

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด ได้แก่
1) ชนิดสะสมมูลค่า (SCBCHAA) : (เปิดให้บริการ)
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทีต่ ้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total return)
2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (SCBCHAR) : (ยังไม่เปิดให้บริการ)
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยกองทุนมุ่งหวังที่จะให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
3) ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBCHA) : (เปิดให้บริการ)
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล
4) ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBCHAP) : (เปิดให้บริการ)
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล สถาบันที่บริษัทจัดการกำหนดที่ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
(Total return) โดยในเบื้องต้นบริษัทจัดการกำหนดให้บริการเฉพาะผู้ ลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและ/หรือ กองทุนส่วนบุคคล ภายใต้
การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั้น
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5) ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBCHAE) : (เปิดให้บริการ)
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น scb easy , scbam fund click เป็นต้น และช่องทางอิ เล็กทรอนิกส์
อื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม
6) ชนิดเพื่อการออม (SCBCHA-SSF) : (เปิดให้บริการ)
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงิ นระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถนำไป
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุน ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงาน
ของทางการประกาศกำหนด
ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
โดยสมมติให้;
วันที่ 1
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 25,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท (ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
และค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์) แบ่งเป็น
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 25,000,000 บาท
2. ดอกเบี้ยค้างรับในวันแรก 100,000 บาท
3. มีรายการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า จำนวน 2,000,000 บาท ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุ นอัตโนมัติ จำนวน 30,000,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล
จำนวน 10,000,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 50,000,000 บาท ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2,500,000 บาท และ ชนิดเพื่อการออม 50,000,000
บาท
หน่วย:บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่
จำหน่ายได้หลังหัก
ค่าธรรมเนียมการขาย
และค่าธรรมเนียมซื้อขาย
หลักทรัพย์ (ถ้ามี)
ดอกเบี้ยค้างรับ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อน
หักค่าใช้จ่ายกองทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
1% + VAT 7% = 1.07%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ 0.03% +
VAT 7% = 0.0321%
ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน 0.061%
+VAT 7% =0.06527%

กองทุนรวม

ชนิดสะสม
มูลค่า

25,000,000.00
100,000.00

25,000,000.00
100,000.00

ชนิดรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดจ่ายเงิน
ปันผล

0.00
0.00

0.00
0.00

ชนิดผู้ลงทุน
กลุ่ม/บุคคล

ชนิดช่องทาง
ชนิดเพื่อการ
อิเล็กทรอ
ออม
นิกส์

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

25,100,000.00 25,100,000.00
0.00
0.00
0.00
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน)
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

0.00

0.00

(735.81)

(735.81)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(22.07)

(22.07)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(44.88)

(44.88)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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ค่าธรรมเนียมรวมต่อวัน
(802.76)
(802.76)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)
25,099,197.24 25,099,197.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
จำนวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)
2,500,000.0000 2,500,000.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาทต่อหน่วย)
10.0396
10.0396
10.0396
10.0396
10.0396
10.0396
10.0396
วันที่ 2
1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า จำนวน 2,000,000 บาท ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ จำนวน 30,000,000 บาท ชนิด
จ่ายเงินปันผล จำนวน 10,000,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคลจำนวน 50,000,000 บาท ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2,500,000 บาท และชนิดเพื่อ
การออม 50,000,000 บาท
2. มีรายการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า จำนวน 3,000,000 บาท
3. มีรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ จำนวน 1,000,000 บาท
4. มีรายการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม/บุคคล จำนวน 500,000 บาท ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1,000,000 บาทและชนิดเพื่อการออม
จำนวน 10,000,000 บาท
5. มีรายการจ่ายเงินปันผลให้ผลู้ งทุนชนิดจ่ายเงินปันผล จำนวน 80,000 บาท และชนิดเพื่อการออม จำนวน 500,000 บาท
6. มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึ้น 1,000,000 บาท
ชนิดรับซื้อคืน
ชนิดช่องทาง
ชนิดสะสม
ชนิดจ่ายเงิน
ชนิดผู้ลงทุน
ชนิดเพื่อการ
กองทุนรวม
หน่วยลงทุน
อิเล็กทรอ
มูลค่า
ปันผล
กลุ่ม/บุคคล
ออม
อัตโนมัติ
นิกส์
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
25,099,197.24 25,099,197.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
กองทุนของวันก่อนหน้า
(บาท)
รายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
1.ซื้อหน่วยลงทุน
144,500,000.00 2,000,000.00 30,000,000.00 10,000,000.00 50,000,000.00 2,500,000.00 50,000,000.00
2.ขายคืนหน่วยลงทุน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
รวมรายการที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด
144,500,000.00 2,000,000.00 30,000,000.00 10,000,000.00 50,000,000.00 2,500,000.00 50,000,000.00
(บาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ภายหลังรายการที่
169,599,197.24 27,099,197.24 30,000,000.00 10,000,000.00 50,000,000.00 2,500,000.00 50,000,000.00
เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด
ส่วนเพิ่มของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ จำนวน
1,000,000.00
159,783.75
176,887.63
58,962.54
294,812.72
14,740.64 294,812.72
1,000,000 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อน
170,599,197.24 27,258,980.99 30,176,887.63 10,058,962.54 50,294,812.72 2,514,740.64 50,294,812.72
หักค่าใช้จ่ายกองทุน
วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ชนิดสะสมมูลค่า = 170,599,197.24 x (27,099,197.24 / 169,599,197.24)
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ชนิดรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = 170,599,197.24 x (30,000,000.00 / 169,599,197.24)
ชนิดจ่ายเงินปันผล = 170,599,197.24 x (10,000,000.00 / 169,599,197.24)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล = 170,599,197.24 x (50,000,000.00 / 169,599,197.24)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ = 170,599,197.24 x (2,500,000.00 / 169,599,197.24)
ชนิดเพื่อการออม = 170,599,197.24 x (50,000,000.00 / 169,599,197.24)
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน)
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดกองทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(5,001.14)
(799.10)
(884.64)
(294.88)
(1,474.40)
(73.72)
(1,474.40)
1% + VAT 7% = 1.07%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
(150.03)
(23.97)
(26.54)
(8.85)
(44.23)
(2.21)
(44.23)
ผลประโยชน์ 0.03% +
VAT 7% =0.0321%
ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน 0.061% +
(305.08)
(48.75)
(53.96)
(17.99)
(89.94)
(4.50)
(89.94)
VAT 7%=0.06527%
ค่าธรรมเนียมรวมต่อวัน
(5,456.25)
(871.82)
(965.14)
(321.72)
(1,608.57)
(80.43)
(1,608.57)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
170,593,740.99 27,258,109.17 30,175,922.49 10,058,640.82 50,293,204.15 2,514,660.21 50,293,204.15
(NAV)
จำนวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจาก
ซื้อหน่วยลงทุนชนิด
สะสมมูลค่า จำนวน
2,000,000 บาท
/10.0397
= 199,209.1397 หน่วย
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจาก
ซือ้ หน่วยลงทุนชนิดรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน
16,892,860.3444 2,699,209.1397 2,988,137.0957 996,045.6986 4,980,228.4929 249,011.4246 4,980,228.4929
อัตโนมัติ จำนวน
30,000,000บาท
/10.0397
= 2,988,137.0957 หน่วย
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจาก
ซือ้ หน่วยลงทุนชนิด
จ่ายเงินปันผล จำนวน
10,000,000 บาท/
10.0397
= 996,045.6986 หน่วย
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจาก
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ซือ้ หน่วยลงทุนชนิดผู้
ลงทุนกลุ่ม/บุคคลจำนวน
50,000,000
บาท/10.0397
= 4,980,228.4929 หน่วย
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจาก
ซือ้ หน่วยลงทุนชนิดชนิด
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
จำนวน 2,500,000 บาท/
10.0397 =
249,011.4246 บาท
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจาก
ซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออม 50,000,000
บาท
/10.0397
= 4,980,228.4929 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุน
10.0985
10.0985
10.0985
10.0985
10.0985
10.0985
10.0985
(บาทต่อหน่วย)
วันที่ 3
1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซือ้ หน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า จำนวน 3,000,000 บาท
2. มีรายการลดหน่วยจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ให้ผลู้ งทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ จำนวน 1,000,000 บาท
3. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม/บุคคล จำนวน 500,000 บาท ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1,000,000 บาท และ
ชนิดเพื่อการออม จำนวน 10,000,000 บาท
4. มีรายการจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล จำนวน 80,000 บาท และชนิดเพื่อการออม จำนวน 500,000 บาท
5. มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึ้น 900,000 บาท
ชนิดรับซื้อคืน
ชนิดช่องทาง
ชนิดสะสม
ชนิดจ่ายเงิน
ชนิดผู้ลงทุน
ชนิดเพื่อการ
กองทุนรวม
หน่วยลงทุน
อิเล็กทรอ
มูลค่า
ปันผล
กลุ่ม/บุคคล
ออม
อัตโนมัติ
นิกส์
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนของวันก่อนหน้า
170,593,740.99 27,258,109.17 30,175,922.49 10,058,640.82 50,293,204.15 2,514,660.21 50,293,204.15
(บาท)
รายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
1. ซื้อหน่วยลงทุน
2. ขายคืนหน่วยลงทุน
3. จ่ายปันผล

3,000,000.00

3,000,000.00

(12,500,000.00)

0.00

0.00

(1,000,000.00)

(580,000.00)

0.00

0.00

0.00

(500,000.00) (1,000,000.00) (10,000,000.00)
(80,000.00)

(500,000.00)

รวมรายการที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด

(10,080,000.00)

3,000,000.00

(1,000,000.00)

(80,000.00)

(500,000.00) (1,000,000.00) (10,500,000.00)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

160,513,740.99 30,258,109.17

29,175,922.49

9,978,640.82

49,793,204.15 1,514,660.21 39,793,204.15
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ภายหลังรายการที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด
ส่วนเพิ่มของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ จำนวน
900,000 บาท
900,000.00
169,657.12
163,589.30
55,950.21
279,190.33
8,492.69 223,120.35
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อน
หักค่าใช้จ่ายกองทุน
161,413,740.99 30,427,766.29 29,339,511.79 10,034,591.03 50,072,394.48 1,523,152.90 40,016,324.50
วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ชนิดสะสมมูลค่า = 161,913,740.99 x (30,258,109.17 / 161,013,740.99)
ชนิดรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = 161,913,740.99 x (29,175,922.49 / 161,013,740.99)
ชนิดจ่ายเงินปันผล = 161,913,740.99 x (9,978,640.82 / 161,013,740.99)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล = 161,913,740.99 x (49,793,204.15 / 161,013,740.99)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ = 161,913,740.99 x (1,514,660.21 / 161,013,740.99)
ชนิดเพื่อการออม = 161,913,740.99 x (40,293,204.15 / 161,013,740.99)
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน)
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดกองทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(4,731.85)
(891.99)
(860.09)
(294.16)
(1,467.88)
(44.65)
(1,173.08)
1% + VAT 7% = 1.07%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ 0.03% +
(141.95)
(26.76)
(25.80)
(8.82)
(44.04)
(1.34)
(35.19)
VAT 7% =0.0321%
ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน 0.061% +VAT
(288.64)
(54.41)
(52.47)
(17.94)
(89.54)
(2.72)
(71.56)
7% =0.06527%
ค่าธรรมเนียมรวมต่อวัน

(5,162.44)

(973.16)

(938.36)

(320.92)

(1,601.46)

(48.71)

(1,279.83)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)
161,408,578.55 30,426,793.13 29,338,573.43 10,034,270.11 50,070,793.02 1,523,104.19 40,015,044.67
จำนวนหน่วยลงทุน
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจาก
ซื้อหน่วยลงทุนชนิด
สะสมมูลค่า จำนวน
3,000,000 บาท
/10.0986 =
15,952,123.6303 2,996,280.0208 2,889,112.4881 996,045.6986 4,930,716.1891 149,986.8170 3,989,982.4168
297,070.8811หน่วย
- หน่วยลงทุนลดลงจาก
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ ให้ผู้ลงทุนชนิด
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ จำนวน
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1,000,000 บาท
/10.0985 =
99,024.6076บาท
- หน่วยลงทุนลดลงจาก
การขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล
จำนวน 500,000 บาท
/10.0985 =
49,512.3038บาท
- หน่วยลงทุนลดลงจาก
การขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน
1,000,000 บาท
/10.0985 =
99,024.6076บาท
- หน่วยลงทุนลดลงจาก
การขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออม
จำนวน 10,000,000บาท
/10.0985 =
990,246.0761บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท
ต่อหน่วย)

10.1183

10.1548

10.1548

10.0741

10.1548

10.1549

10.0288

Q:

กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด

A:

30,000 ล้านบาท

Q:

กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุน ในระยะเวลาเท่าใด

A:

เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์อื่นในต่างประเทศ โดยสามารถรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนไปลงทุนในต่างประเทศได้ รวมถึงสามารถยอมรับความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน
และผลตอบแทนได้ในบางช่วงของการลงทุนตลอดระยะเวลาที่ถอื หน่วยลงทุน
สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้อง
ถือครองหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 10 ปีตงั้ แต่วันซื้อหน่วยลงทุน เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

Q:

ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

A:

1. กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนพิจารณาลงทุนนั้น อาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีโอกาสที่จะมีความผันผวนสูง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงของราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินก็จะส่งผลให้ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้เช่นกัน
2. กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนจะไปลงทุนนั้น จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในต่างประเทศ จึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แ ละกฎหมายที่
เกี่ยวข้องของประเทศนั้น ๆ ซึ่งอาจแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุนรวมของประเทศไทย
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3. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อาจส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจทำให้เงินต้น
และผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวนตามไปด้วย
Q:

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร

A:

กองทุนรวมนี้ไม่มีการประกันเงินลงทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น

Q:

กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร

A:

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : เดือน มกราคม

Q:

กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุน ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ และผลการดำเนินงานอย่างไร

A:

กองทุนหลักที่กองทุนลงทุน ได้แก่ กองทุน ChinaAMC CSI 300 Index ETF

ประเภท
นโยบายการลงทุน

ข้อมูลทั่วไปของกองทุน ChinaAMC CSI 300 Index ETF (กองทุนหลัก)
(แหล่งที่มาของข้อมูล : รายละเอียดของกองทุน ChinaAMC CSI 300 Index ETF )
ลักษณะทั่วไปของกองทุน
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund (Equity ETF))
มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี CSI 300 เพื่อให้ผลการ
ดำเนินงานของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับ
ผลตอบแทนของดัชนี CSI 300 ดังกล่าว

วันจัดตั้งกองทุน
ประเทศที่จดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน
อายุกองทุน
การจ่ายปันผล
สกุลเงิน
Bloomberg Fund Ticker
Bloomberg Index Ticker
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อขาย
ดัชนีอ้างอิง (Index)
ผู้จัดการกองทุน (Manager)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee)
เว็บไซต์ (website)

วันที่ 17 กรกฎาคม 2555
จีน
ฮ่องกง (SEHK)
ไม่กำหนดอายุโครงการ
จ่ายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
หยวน (RMB)
83188 HK Equity
SHSZ300 Index
200 units
CSI 300 Index
China Asset Management (Hong Kong) Limited
Cititrust Limited
http://etf.chinaamc.com.hk/HKen/CSI300
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลัก*
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ร้อยละ 0.70 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมรวม (Gross Expenses)
ร้อยละ 0.85 ต่อปี
*

อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนได้ ทั้งนี้ หากการแก้ไขเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุนนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ภายใน 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราใหม่
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** ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่ มเติมโครงการให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซด์ของบริษัท
จัดการโดยพลัน

ดัชนี CSI 300 Index
ดั ช นี CSI 300 Index เป็ น ดั ช นี ร าคาหุ้ น ชนิ ด ถ่ ว งน้ ำ หนั ก ด้ ว ยมู ล ค่ า ตลาดและการกระจายของผู้ ถื อ หุ้ น รายย่ อย (a free-float adjusted,
category-weighted index) ซึ่งใช้วัดผลตอบแทนของหุ้น A-Shares ที่ซื้อขายในตลาดหลั กทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange) หรือ
ตลาดหลักทรัพย์เซิ่นเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange) ดัชนีประกอบด้วยหุ้น 300 ตัว ซึ่งมีมูลค่าการตลาดใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องดี ที่เป็น
บริษัทจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศจีน ดัชนีถูกคำนวนและเผยแพร่เป็นสกุลเงินหยวนตามเวลาจริง(on a real-time basis) ดัชนี
ได้รับการดูแลโดย China Securities Index Co., Ltd.
ดัชนีเป็นดัชนีแบบ price return index ซึ่งคำนวณผลตอบแทนของส่วนประกอบของดัชนีบนพื้นฐานที่ว่าเงินปันผลจะไม่มีการนำกลับมาลงทุนใหม่
ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนหลัก
ความเสี่ยงจากเกณฑ์ RQFII (RQFII systems risk)
เกณฑ์ปัจจุบันของ RQFII รวมถึงกฎที่เกี่ยวกับข้อจำกัดในการลงทุนของกองทุน
ขนาดธุรกรรมของ RQFII มีขนาดค่อนข้างใหญ่ และมีความเสี่ยงมากขึ้น สภาพคล่องของตลาดที่ลดลงและการผันผวนของราคาอาจนำไปสู่
ผลกระทบต่อความเหมาะสมของเวลาและราคาของหลักทรัพย์ที่จัดหาหรือจำหน่ายถ่ายโอนมา
หลักทรัพย์ของประเทศจีนจดทะเบียนในนามร่วมระหว่างผู้จัดการในฐานะผู้ถือ RQFII และกองทุนตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ถูกต้องและอยู่ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิคโดยผ่านบัญชีหลักทรัพย์กับ CSDCC บัญชีนี้ใช้ชื่อ China Asset Management (Hong Kong) ซึ่งเป็นชื่อที่ RQFII ได้รับการ
อนุมัติโดยผู้กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง RQFIIจะคัดเลือก PRC broker เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในนามของตนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งสองแห่งในประเทศจีน
และผู้รับฝากทรัพย์สิน PRC Custodian เพื่อรักษาสินทรัพย์ในความดูแล ตามเงื่อนไขข้อตกลงของ PRC RQFII Agreement
ในกรณีมีการผิดสัญญาไม่ว่าจะมาจาก PRC broker หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน ในการดำเนินงานหรือการชำระเงินของธุรกรรมใดๆ หรือการโอนย้าย
กองทุนหรือหลักทรัพย์ใดๆในสาธารณรัฐประชาชนจีน กองทุนอาจจะประสบกับความล่าช้าในการฟื้นฟูสินทรัพย์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ไม่สามารถรับรองได้ว่ากองทุนจะได้รับโควต้าตามเกณฑ์ ของ RQFII เพิ่มเติมตามคำร้อ งขอซื้อ หน่ วยลงทุนเต็มจำนวนหรือ ไม่ ซึ่ง อาจทำให้
ผู้จัดการจำเป็นต้องปิดการขายกองทุน และในสถานการณ์รุนแรงกองทุนอาจประสบภาวะขาดทุนอย่างหนักเนื่องจากขีดความสามารถในการ
ลงทุนที่จำกัดหรือ อาจไม่สามารถที่ดำเนินหรือทำตามจุดมุ่งหมายและกลยุทธ์ในการลงทุนของกองทุนได้อย่างเต็มความสา มารถ เนื่องจาก
ข้อจำกัดทางการลงทุนตามเกณฑ์ RQFII สภาพฝืดเคืองของตลาดหลักทรัพย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และความล่าช้าหรือการหยุดชะงักของ
การดำเนินการทางการค้าและการจัดการการชำระหนี้ทางการค้า
กฎข้อบังคับควบคุมการลงทุนตามเกณฑ์ RQFII ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และการเคลื่อนย้ายเงินทุนกลับประเทศด้วยการลงทุนตามเกณฑ์
RQFII เป็นสิ่งที่ค่อนข้างใหม่ การนำไปปฏิบัติและการตีความของข้อบังคับการลงทุนดังกล่าวจึงไม่ได้รับการทดสอบและไม่มีความแน่นอนว่าสิ่ง
เหล่านี้จะถูกนำไปปรับใช้อย่างไร เนื่องจากผู้มีอำนาจและผู้กำกับดูแล PRC ได้ให้ดุลยพินิจอย่างกว้างๆ จากข้อบังคับในการลงทุนนั้นๆและไม่มี
บรรทัดฐานหรือความแน่นอนว่าดุลยพินิจนั้นๆอาจถูกใช้ในเวลานี้หรือในอนาคต
ความเสี่ยงจากผู้รับฝากหลักทรัพย์และนายหน้าของสาธารณรัฐประชาชนจีน (PRC Custodian and PRC Broker risk)
สินทรัพย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนจะถูกเก็บรักษาโดย PRC Custodian ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านบัญชีหลักทรัพย์กับ CSDCC และ
บัญชีเงินสดกับ PRC Custodian RQFII ยังคัดเลือก PRC brokerเพื่อทำธุรกรรมกองทุนในตลาดจีนอีกด้วย ผู้จัดการสามารถแต่งตั้งนายหน้าได้
เพียงคนเดียวในแต่ละตลาดหุ้น ซึ่งกองทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับนายหน้าเพียงคนเดียวในแต่ละตลาดซึ่งอาจเป็นรายเดียวกันก็ได้ หากผู้จัดการไม่
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สามารถใช้ประโยชน์จาก PRC Broker การดำเนินงานของกองทุนอาจได้รับผลกระทบและอาจทำให้ต้องซื้อขายหน่วยลงทุนในส่วนเกินมูลค่าหุ้น
หรือมูลค่าสินทรัพย์สุทธิลดลงของกองทุน หรือไม่สามารถติดตามดัชนีของกองทุนได้ กองทุนอาจจะประสบภาวะขาดทุนอันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติงานหรือความปล่อยปละละเลยไม่ว่าจะเกิดจาก PRC Broker หรือ PRC Custodian ในการจัดการดูแลหรือการชำระเงินของธุรกรรมใดๆ
หรือการเคลื่อนย้ายกองทุนหรือหลักทรัพย์ใดๆตามกฎเกณฑ์และระเบีย บข้อบังคับในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้จัดการจะจัดการเพื่อให้แน่ใจว่า
PRC Broker และ PRC Custodian จะมีขั้นตอนการรักษาสินทรัพย์ของกองทุนอย่างเหมาะสม
ตามข้อ บังคับของ RQFII และพฤติกรรมตลาดหลักทรัพ ย์ หลักทรัพย์และบัญ ชีเงินสดสำหรับกองทุนในสาธารณรัฐฯจะอยู่ในนามร่วม ของ
ผู้จดั การในฐานะ RQFII และกองทุน แม้ว่าผู้จัดการจะมีทางเลือกตามกฎหมายว่าสินทรัพย์ในหลักทรัพย์ดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิของกองทุนซึ่ง
ทางเลือกดังกล่าวนั้นจะไม่สามารถนำมาอ้างอิงเป็นข้อสรุปได้ เนื่องจากข้อบังคับของ RQFII ขึ้นกับการตีความจากผู้ที่มีอำนาจที่เกี่ย วข้องใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน นักลงทุนควรระลึกไว้ว่าเงินสดที่ฝากในบัญชีเงินสดของกองทุนที่ผู้รับฝากหลักทรัพย์จะไม่แบ่งแยกกัน แต่จะเป็นหนี้ซึ่ง
ผู้รับฝากหลักทรัพย์มีต่อกองทุนในฐานะเป็นผู้ฝาก อนึ่ง เงินสดนั้นจะรวมกับเงินสดของลูกค้ารายอื่นของ PRC Custodian ด้วย ทั้งนี้ เมื่อเกิด
เหตุการณ์ล้มละลายหรือการชำระบัญ ชี (liquidation)ของผู้รับฝากหลักทรัพย์ของกองทุน จะไม่มีกรรมสิทธิในเงินฝากในบัญชีเงินสดดังกล่าว
และกองทุนจะกลายเป็นเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน ซึ่งจัดอยู่ในอันดับเดียวกันกับเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันรายอื่นๆทั้งหมดของ PRC Custodian
กองทุนอาจพบความยุ่งยากและ/หรือความล่าช้าในการฟื้นฟูหนี้เหล่ านี้หรืออาจจะไม่ สามารถฟื้นฟูได้ทั้งหมดในกรณี ที่กองทุนประสบภาวะ
ขาดทุน
ความเสี่ยงจากการเคลื่อนย้ายเงินกลับประเทศ (Repatriation risk)
การเคลื่อนย้ายเงินกลับประเทศโดย RQFII อย่างเช่นกองทุนในสกุลเงินหยวนที่ได้รับอนุญาตรายวันจะไม่เป็นไปตามระยะเวลาหรือการอนุมัติ
ก่อ นหน้านี้ ไม่มี การรับรองว่ากฎเกณฑ์และข้อ บังคับของสาธารณรัฐประชาชนจีนนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือ จะไม่มีการกำหนดข้อจำกัดการ
เคลื่อนย้ายเงินกลับประเทศในอนาคต ข้อห้ามใหม่ใด ๆ ที่เกี่ยวกั บการนำเงินลงทุนและกำไรสุทธิกลับประเทศอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
กองทุนในการตอบสนองความต้องการในการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ความเสี่ยงจากการกำหนดโควต้าของ RQFII (RQFII quota risk)
กองทุนจะได้รับประโยชน์จากโควต้าของ RQFII ของผู้จัดการซึ่งได้รับมาภายใต้ข้อบังคับของ RQFII โควต้า RQFII จะมีข้อจำกัดและอาจจะเต็ม
โควต้าเว้นแต่ผู้จัดการจะสามารถหาโควต้า RQFII มาเพิ่มได้ ในกรณีดังกล่าวผู้จัดการอาจจำเป็นต้องหยุดการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนไว้ก่อน ซึ่ง
มีความเป็นไปได้ที่ราคาซื้อขายของหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงจะมีมูลค่าสูงขึ้นมากกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของแต่ละหน่วยลงทุน ซึ่ง
อาจเป็นการเพิ่มความคลาดเคลื่อนในการติดตามดัชนีของกองทุนอีกด้วย
ความเสี่ยงตลาด (Market risk)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนจะเปลี่ยนแปลงตามมูลค่าของตลาด ราคาของหน่วยลงทุนและรายได้จากมูลค่าของหลักทรัพย์อาจจะขึ้นและลง
ได้ จะไม่มีการรับประกันว่านักลงทุนจะทำกำไรหรือจะเลี่ยงการขาดทุน ทั้งนี้ ผลตอบแทนเงินทุนและรายได้ของกองทุนขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ที่ถือ
อยู่ การลดค่าใช้จ่าย ผลตอบแทนของกองทุนอาจจะผันผวนตอบรับกับมูลค่าของทุนหรือกำไรที่เพิ่มขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นกองทุนอาจประสบภาวะ
ความผันผวนและตกต่ำซึ่งส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับดัชนี นักลงทุนในกองทุนจะมีความเสี่ ยงเทียบเท่ากับนักลงทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง
(underlying Securities) ความเสี่ยงเหล่านี้หมายรวมถึง ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (ความเสี่ยงจากการลดลงของมูลค่าในพอร์ตโฟลิโอจาก
การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในตลาด) ความเสี่ยงจากรายได้ (ความเสี่ยงจากการลดลงของรายได้ จากพอร์ตโฟลิโอจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลง)
และความเสี่ยงด้านเครดิต (ความเสี่ยงจากผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงไม่ชำระหนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี)
ความเสี่ยงจากหุ้นสามัญ (Equity risk)
การลงทุนในหุ้นอาจให้อัตราผลตอบแทนที่สูงมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นและระยะยาว อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนในหุ้นอาจจะสูงกว่า เนื่องจากผลประกอบการในการลงทุนของหุ้นขึ้นกับปัจจัยต่างๆที่ยากต่อการคาดเดา ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงการลดลง
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ของตลาดที่ยืดเยื้อหรือฉับพลันในแต่ละบริษัท ความเสี่ยงขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพอร์ตโฟลิโอของหุ้นเป็นความเสี่ยงที่มูลค่าการลงทุนที่ถืออยู่
นั้นอาจจะลดลงอย่างมากและฉับพลัน
ความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการติดตามดัชนี (Tracking error risk)
แม้ว่าผู้จัดการจะนำเอากลยุ ทธ์การจำลองพอร์ทโฟลิโอมาใช้อ ย่างเต็มรูปแบบเพี่อ ลด tracking error ให้เหลือ น้อ ยที่สุด แต่อ าจมีกรณี ที่ไม่
สามารถหาหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีเนื่องจากมีข้อจำกัด ไม่มีการรับประกันในการจำลองพอร์ทโฟลิโอว่าจะไปในทิศทางเดียวกับ
ผลตอบแทนของดัชนีเนื่องจากผู้จั ดการไม่มีกลยุทธ์อื่นที่จะลด tracking error หรือ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนอาจจะไม่สัมพันธ์กับดัชนี
อย่างแท้จริง ปัจจัยต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนสัมพันธ์กันอย่างไม่สมบูรณ์ระหว่างสินทรัพย์ของกองทุนและหลักทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดดัชนี ความไม่สามารถจะทำให้หลักทรัพย์ที่อยู่ในกองทุนกลับมาสมดุลได้ตามการเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบของดัชนีหลักทรัพย์
ราคาหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบในการควบคุม อาจส่งผลถึงความสามารถของผู้จัดการที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
กองทุนกับดัชนีหุ้นใกล้เคียงกัน ปัจจัยเหล่านีอ้ าจทำให้ผลตอบแทนของกองทุน เบี่ยงเบนออกจากดัชนีหลักทรัพย์ได้
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (Concentration Risk)
กองทุ นจะมีค วามเสี่ยงจากการกระจุกตั ว ซึ่งเป็ นผลจากการติดตามผลประกอบการของท้ อ งถิ่น ตามสภาพภู มิศาสตร์หนึ่ งๆ (สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน) ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะผันผวนมากกว่ากองทุนที่มีฐานในพื้นที่กว้าง เช่น กองทุนหุ้นทุนระดับภูมิภาคหรื อระดับโลก กองทุนที่ลงทุนใน
ประเทศจีนประเทศเดียวมูลค่าจะไวต่อความผันผวนมากกว่าอันเนื่องมาจากสถานการณ์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เป็นผลลบ
ความเสี่ยงจากการมี 2 เคาน์เตอร์ (Dual Counter risk)
โมเดลของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเป็นโมเดลใหม่ เพิ่มเติมจากวันที่ 26 ตุลาคม 2555 กองทุนเป็นหนึ่งในกองทุนอัตราแลกเปลี่ยนแรกที่มีหน่วย
การซื้อขายร่วมซึ่งทำการซื้อขายและชำระบัญชีในสกุลเงินหยวนที่เคาน์เตอร์สกุลเงินหยวนและซื้อขายและชำระบัญชีในสกุลเงินดอลลาร์ฮ่ องกง
ที่เคาน์เตอร์สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง ความใหม่และไม่ได้รับการทดสอบอย่างสัมพัน ธ์กันของ 2 เคาน์เตอร์สำหรับกองทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน
อาจทำให้การลงทุนในหน่วยลงทุนนั้นมีความเสี่ยงมากกว่าการมีหน่วยลงทุนเคาน์เตอร์เดียวหรือมีหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่อง กง
ตัวอย่างเช่นมีความล้มเหลวในการชำระเงินระหว่างเคาน์เตอร์ หากหน่วยลงทุนของเคาน์เตอร์หนึ่งส่งมอบไปยัง CCASS ที่การชำระเงินครั้ง
สุดท้ายของวันซื้อขายจะทำให้ไม่มีเวลาเพียงพอในการโอนหน่วยลงทุนไปยังเคาน์เตอร์อื่นเพื่อชำระเงินในวันเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้นเมื่ อมีการ
ระงับการโอนหน่วยลงทุนระหว่างเคาน์เตอร์ดอลลาร์ฮ่องกงกับเคาน์เตอร์เงินหยวน เนื่ องจากกรณี เช่น การหยุดชะงักของการดำเนินงานหรือ
ระบบ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินที่เกี่ยวข้องได้เท่านั้น การโอนสกุลเงินระหว่างเคาน์เตอร์นั้นบางทีจึงอาจจะ ไม่
สามารถทำได้
อนึ่ง ยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับราคาตลาดของหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่ องกงที่ซื้อขายในสกุลดอลลาร์ฮ่องกง อาจแตกต่างจากราคาตลาด
ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงของหน่วยลงทุนที่ซื้อขายเป็นเงินหยวน อันเนื่องมาจากสภาพคล่องของตลาด อุปทานและอุปสงค์ในแต่ละเคาน์เตอร์
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินหยวน(RMB) กับสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) ทั้งตลาดธนาคารในประเทศและนอกประเทศ ราคาซื้อขาย
หน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกงและเงินหยวนจะพิจารณาโดยสภาพตลาดและจะไม่เหมือนกัน ซึ่งจะเป็นราคาที่เกิดจากราคาซื้อขาย
หน่วยลงทุนคูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้กันทั่วไป ดังนั้นเมื่อขายหน่วยลงทุนที่ซื้อขายในสกุลเงินดอลลาร์ฮ่ องกงหรือซื้อหน่วยลงทุนในสกุลเงิน
ดอลลาร์ฮ่องกง นักลงทุนอาจได้รับเงินน้อยกว่าหรือจ่ายมากกว่าจำนวนเงินที่เท่ากันในสกุลเงินหยวนหากการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นในสกุล
เงินหยวนหรือในทางกลับกัน ดังนัน้ จึงไม่อาจรับประกันได้ว่าราคาของหน่วยลงทุนในแต่ละเคาน์เตอร์จะเท่ากัน
นักลงทุนที่ไม่มีบัญชีเงินหยวนจะซื้อและขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกงเท่านั้น นักลงทุนเหล่านี้จะไม่สามารถซื้อหรือขายหน่วยลงทุน
สกุลเงินหยวน แต่ผลตอบแทนของกองทุนจะอยู่ในรูปของสกุลเงินหยวนเท่านั้น
ดั ง นั้ น นั ก ลงทุ น อาจจะได้ รั บ ผลกระทบจากผลขาดทุ น จากอั ต ราแลกเปลี่ ย นหรื อ มี ค่ า ธรรมเนี ย มที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ อั ต ราแลกเปลี่ ย น และ
ค่าธรรมเนียมในการรับเงินปันผล จึงเป็นไปได้ที่นายหน้าบางรายและสมาชิก CCASS อาจจะไม่คุ้นเคยและอาจจะไม่สามารถที่จะซื้อหน่วย
ลงทุนที่เคาน์เตอร์หนึ่งแล้วขายหน่วยลงทุนที่อีกเคาน์เตอร์หนึ่ง โอนหน่ว ยลงทุนระหว่างเคาน์เตอร์ หรือ ซื้อขายหน่วยลงทุนทั้งสองเคาน์เตอร์ใน
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เวลาเดียวกัน ดังนั้น อาจเป็นการห้ามหรือชะลอนักลงทุนในการเข้าไปซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นเงินสกุลดอลลาร์ฮ่องกงและเงินหยวน และอาจ
หมายความว่านักลงทุนสามารถทำได้แค่ขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเดียว นักลงทุน ควรเช็คความพร้อมของนายหน้าเกี่ยวกับการซื้อขายสอง
เคาน์เตอร์และการโอนระหว่างเคาน์เตอร์
ความเสี่ยงด้านตลาดของเงินหยวนในต่างประเทศ (Offshore RMB (“CNH”) market risk)
เงินหยวนในประเทศ [onshore RMB (CNY)] เป็นสกุลเงินทางการเพี ยงสกุลเดียวของสาธารณรัฐประชาชนจีนและมีการใช้ในธุรกรรมทาง
การเงินทั้งหมดทั้งระหว่างบุคคล รัฐและบริษัทในสาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกงเป็นเขตอำนาจแห่งเดียวซึ่งอนุญาตให้มีการสะสมเงินฝากเป็น
สกุลเงินหยวนนอกสาธารณรัฐประชาชนจี น ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2553 ได้มีการซื้อขายเงินหยวนอย่างเป็นทางการในต่างประเทศ [offshore
RMB (CNH)] โดยมีการกำกับดูแลร่วมกันระหว่าง Hong Kong Monetary Authority และ PBOC ในขณะที่ CNY และ CNH เป็นตัวแทนของ
เงินหยวน (RMB) ได้มีการซื้อขายสกุลเงินดังกล่าวในตลาดที่แตกต่างกันและแยกจากกัน ตลาดเงินหยวน (RMB) ทั้งสองแห่งดำเนินการเป็น
อิสระจากกันในขณะที่กระแสเงินระหว่างตลาดมีข้อจำกัดอย่างมาก แม้ว่า CNH เป็นตัวแทนของ CNY แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีอัตราแลกเปลี่ยน
เดียวกันและการเคลื่อนไหวของสกุลเงินทั้งสองก็อาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากสกุลเงินเหล่านี้ดำเนินการในเขตอำนาจที่แยกจากกัน
ซึ่งนำไปสู่การมีเงื่อนไขด้านอุปทานและอุปสงค์แยกจากกันสำหรับแต่ละสกุลเงิน ดังนั้นทั้งสองสกุลเงินจึงแยกจากกันแต่เป็นตลาดเงินที่มีความ
เกี่ยวข้องกัน
อย่างไรก็ดี ขนาดปัจจุบันของสินทรัพย์ทางการเงินซึง่ กำหนดไว้เป็นเงินสกุลหยวนนอกสาธารณรัฐประชาชนจีนถูกจำกัด เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์
ค.ศ.2012 จำนวนเงิน ฝากทั้งหมดเป็ นสกุลเงิน RMB(CNH)ซึ่งถือครองโดยสถาบันต่างๆนั้นได้รับอนุญ าตให้เข้าไปประกอบกิจการด้านการ
ธนาคารสกุลเงิน RMB ในฮ่องกงซึ่งมีจำนวนเงินประมาณ 566 พันล้านหยวน นอกจากนี้ สถาบันต่างๆที่ได้รับอนุญาตเข้าร่วมได้รับการร้องขอ
จาก Hong Kong Monetary Authority เพื่อให้รักษาจำนวนเงินทั้งหมดในสกุลเงิน RMB ในรูปแบบของเงินสดและเงินคงเหลือในบัญชีชำระเงิน
กับ Renminbi Clearing Bank ไม่น้อยกว่า 25% ของเงินฝากสกุล RMB ซึ่งจำกัดสกุลเงินหยวนที่สถาบันต่างๆ ได้รับอนุญาตเข้าร่วมสามารถใช้
ประโยชน์เพื่ อบริการลูกค้าของตน ธนาคารที่ เข้าร่วมในธุรกิจสกุลเงินหยวนไม่ได้รับการสนับสนุนเรื่อ งสภาพคล่องโดยตรงจาก PBOC ทั้งนี้
Renminbi Clearing Bank ให้สนับสนุนเรื่องสภาพคล่อ งในประเทศเท่านั้ น โดยขึ้นอยู่กับโควตาประจำปีหรือ โควตาประจำไตรมาสที่ PBOC
กำหนดขึ้น เพื่อทำให้ สถานะเปิด (open positions) ของธนาคารที่เข้าร่วมเพื่อธุรกรรมประเภทที่ถูกจำกัดมีความเสมอกัน รวมถึงสถานะเปิด
(open positions) ซึ่งเป็นผลมาจากบริการแลกเปลี่ยนสำหรับบริษัทที่เกี่ยวกั บการชำระเงินการค้าข้ามชายแดนและสำหรับลูกค้ารายบุคคลเป็น
จำนวนได้ถึง 20,000 หยวนต่อบุคคลผู้อาศัยในฮ่องกงต่อหนึ่งวัน อนึ่ง Renminbi Clearing Bank ไม่จำเป็นต้องทำให้เสมอกันสำหรับธนาคารที่
เข้าร่วมเกี่ยวกับสถานะเปิดอันเนื่องมาจากธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราและธนาคารที่เข้าร่วมจำเป็นต้องได้รับเงินหยวนจากตลาดต่างประเทศ
เพื่อที่จะให้สถานะเปิด (open positions) ดังกล่าวเสมอกัน แม้ว่าเป็นที่คาดหมายว่าตลาดเงินหยวนต่างประเทศจะยังคงเติบโตทั้งในเชิงลึกและ
ขนาด ความเติบโตของตลาดยังคงขึ้นอยู่กับข้อจำกัดมากมายอันเนื่องมาจากกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศของจีน ดังนั้น
จึงไม่ มี รับ ประกั น ว่าระเบี ย บข้อ บั งคั บ ใหม่ ๆ ของจีน จะไม่ มี ก ารประกาศใช้ อี ก หรือ ไม่ มี ก ารรับ ประกั น ว่ าสั ญ ญาการชำระเงิ น ( Settlement
Agreement) จะไม่ถูกบอกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าซึ่งจะมีผลต่อการจำกัดการใช้สกุลเงินหยวนในต่างประเทศ ทั้งนี้การที่สกุลเงินหยวน
ได้มาอย่างจำกัดนอกสาธารณรัฐประชาชนจีนอาจกระทบต่อความสามารถของนักลงทุนในการได้มาซึ่งหน่วยลงทุนหรือการขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนซึ่งมีผลต่อสภาพคล่องและราคาซื้อขายของหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง อนึ่ง หากผู้จั ดการจะต้องหาเงินสกุลหยวนในตลาด
ต่างประเทศก็อาจไม่สามารถหาเงินสกุลหยวนได้ด้วยเงื่อนไขที่น่าพึงพอใจ
ความเสี่ยงจากการแทรกแซงและข้อห้ามของรัฐบาล (Government intervention and restrictions risk)
รัฐบาลและผู้กำกับดูแลทั้งหลายอาจแทรกแซงตลาดการเงิน เช่น กำหนดข้อจำกัดการซื้อขาย การห้ามnaked short selling หรือการระงับ short
selling สำหรับหุ้นบางประเภท สิ่งนี้อาจกระทบการดำเนินงานและกิจกรรมการตลาดของกองทุนและอาจมีผลกระทบที่ไม่อาจคาดหมายได้ต่อ
กองทุน การแทรกแซงตลาดดังกล่าวอาจมีผลกระทบเชิงลบต่อการรับรู้ของตลาดซึ่งอาจกระทบต่ อผลตอบแทนของดัชนีและผลตอบแทนของ
กองทุน
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ความเสี่ยงด้านกฎหมายทั่วไปและด้านการกำกับดูแล (General legal and regulatory risk)
กองทุนต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดด้านการกำกับดูแลหรือการเปลี่ยนแปลงกฎหมายซึ่งกระทบต่อกองทุนหรือข้อจำกัดด้านการลงทุนของกองทุน ซึ่ง
อาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนโยบายและวัตถุประสงค์ในการลงทุนซึ่งกองทุนต้องปฏิบัติตาม นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายอาจมี
ผลกระทบต่อการรับรู้ของตลาดซึ่งอาจกระทบต่อผลตอบแทนของดัชนีและผลตอบแทนของกองทุน ดังนั้นจึงไม่สามารถพยากรณ์ได้ว่าผลกระทบ
ดังกล่าวที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายจะเป็นผลดีหรือผลเสียต่อกองทุน ในบางกรณี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสูญเสียเงินจากการลงทุนได้
หมายเหตุ:
กรณีที่ข้อมูลความเสี่ยงของกองทุน ChinaAMC CSI 300 Index ETF มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับกองทุนหลัก ให้ถือเอาข้อมูลต้นฉบับ
ของกองทุนหลักเป็นหลัก ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเสี่ยงอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุน
ผลการดำเนินงานของกองทุน ChinaAMC CSI 300 Index ETF (กองทุนหลัก) เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) แสดง ได้ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ :
(1) ที่มา: เอกสาร fact sheet ของกองทุน ChinaAMC CSI 300 Index ETF ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
(2) ผลการดำเนิ น งานในอดี ต /ผลการเปรีย บเที ย บผลการดำเนิ น งานที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ผลิต ภั ณ ฑ์ ในตลาดทุ น มิ ได้ เป็ น สิ่ งยื น ยั น ถึ งผลการ
ดำเนินงานในอนาคต
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Q: ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศนั้นเป็นอย่างไร
A: จากผลการดำเนิ น งานของกองทุ น หลั ก ข้า งต้ น เมื่ อ เปรีย บเที ย บกั บ ตั ว ชี้ วัด (Benchmark) อาจพิ จ ารณาได้ จ ากความผั น ผวน/ความ
เคลื่อนไหวของราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้ตามรูป (กราฟ) ดังนี้
กราฟแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ChinaAMC CSI 300 Index ETF

หมายเหตุ :
1) ที่มา Bloomberg ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2565
2) ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็น สิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กราฟแสดงผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุน ChinaAMC CSI 300 Index ETF เปรียบเทียบกับดัชนี CSI 300

หมายเหตุ :
1) ที่มา Bloomberg ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2565
2) ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็น สิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
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ข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน
Q:
A:

กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
การเสนอขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสั่งซื้อ หน่วยลงทุน ไม่น้อ ยกว่า 1 บาท (ยกเว้น ชนิด เพื่อการออม ผู้ ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุน ครั้งแรกและครั้งถัดไปไม่ น้อยกว่า
1,000 บาท) คำนวณเป็นหน่วยลงทุ นได้ โดยนำจำนวนเงินที่ สั่งซื้อหน่วยลงทุนหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่ วยลงทุน บวก
ด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)) ยกตัวอย่าง เช่น หากผู้
ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนในช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และค่าธรรมเนียมสำหรับการสั่งซื้อ หน่วยลงทุนสำหรับช่วงการเสนอ
ขายครั้งแรก เท่ากับร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเท่ากับ 10.0535
บาทต่อหน่วย โดยหากผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ เท่ากับ 5,000 บาท ในช่วงการเสนอขายครั้ง
แรกดังกล่าว ผู้ลงทุนจะได้รับจำนวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 497.3392 หน่วย (5,000/10.0535)
ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ “ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน*” ได้ที่ :
▪ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่
o ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2, 0-2544-3874-6, 0-2544-3900,
0-2544-3907, 0-2544-3909, 0-2544-3941, 0-2544-3998
และสำนักงานสาขาทุกแห่ง เวลาเปิดทำการ - 14.30 น.
o บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com และทางแอพพลิเคชั่น SCB
EASY APP เวลาเริ่มให้บริการ -14.30 น.
▪ บลจ. ไทยพาณิชย์ โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปิดทำการ – 14.30 น.
▪ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด
ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนหรือช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนใน
ภายหลังได้
(ทั้งนี้ *วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนข้างต้น หมายถึง วันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทำการของ
กองทุนหลัก และ/หรือวันทำการของต่างประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือตามที่บริษัทจัดการ
ประกาศกำหนดเพิ่มเติม)
การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้




กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และช่องทางที่ธนาคารกำหนด
 ชำระเป็นเช็ค หรือดราฟต์ลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม
“ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด”
กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
 นำเช็คหรือเงินสดเข้า “บัญชีซื้อกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด” โดยมีรายละเอียดธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร
เลขที่บญ
ั ชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

049-3-13640-2

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

745-1-03912-6
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ธนาคาร

เลขที่บญ
ั ชี

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

129-3-16151-7

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

001-1-53394-0

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

777-0-05844-9

ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

739-3-63018-7

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

039-6-03709-7

ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย

080-0-35101-4

ธนาคารออมสิน

000-0-43238-5

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

0001-114-005054-9

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

10-0000227-0

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

889-100822-9

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

101-1-00545-8

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด

014-7-67600-1

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

80-0026905-7

ทั้งนี้ สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์
จำกัด (มหาชน) ได้
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน * ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืน โดยมีมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน 1 บาท และมูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 1 บาท (ยกเว้น ชนิด
เพื่อการออมไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน และมูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระเงินคืนให้ผู้ลงทุนภายใน 5
วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อผู้ลงทุน ตามที่ผู้ลงทุนได้
แจ้งความประสงค์ไว้
ผู้ลงทุนสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน* ได้ที่ :
▪ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ลงทุนสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนได้ที่
o ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2, 0-2544-3874-6, 0-2544-3900, 0-2544-3907,
0-2544-3909, 0-2544-3941, 0-2544-3998
และสำนักงานสาขาทุกแห่ง เวลาเปิดทำการ - 14.30 น.
o บริก ารธนาคารทางอินเตอร์เน็ ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com และทางแอพพลิ เคชั่น SCB
EASY APP เวลาเริ่มให้บริการ – 14.30 น.
▪ บลจ. ไทยพาณิชย์ โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปิดทำการ – 14.30 น.
▪ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด
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ทั้งนี้ การขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม อาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดัง นั้น ผู้ถือหน่วย
ลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาทีก่ ฎหมายภาษีอากรกำหนด ณ วันที่ขายหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนใน
ภายหลังได้
(ทั้งนี้ *วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนข้างต้น หมายถึง วันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือ วันทำ
การของกองทุนหลัก และ/หรือวันทำการของต่างประเทศที่ กองทุนหลักลงทุน และ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือตามที่
บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม)
กรณีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถื อหน่วยลงทุนให้สั่ งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติแล้ว ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(2) การพิจารณาจำนวนเงินและการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัท
จัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากผลตอบแทนจากการลงทุน และ/หรือเงินต้น
(3) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม (1) ข้างต้นโดยนำเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์
ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) หรือ กองทุนรวมตราสารหนี้/กองทุนรวมตลาดเงินที่บริษัทจัดการกำหนด หรือกองทุนรวมอื่ นตาม
ความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกองทุนที่รองรับจะเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อตามหลักฐานที่ปรากฎ
อยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
(5) บริษัทจัดการจะใช้มูลค่า หน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ในกรณี ที่ ผู้ถือ หน่ วยลงทุน ส่งคำสั่ งขายคืน/สับ เปลี่ยนออกหน่วยลงทุนในวันทำรายการรับซื้อ คื นอัตโนมั ติ จนทำให้ห น่ว ยลงทุนที่
เหลืออยู่ไม่เพียงพอต่อ การทำรายการรับ ซื้อ คืนอัตโนมัติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่ จะทำรายการรับซื้อคืนอั ตโนมัติหน่วยลงทุน
คงเหลือทั้งหมด โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างดังนี้
(ก) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถูกคำสั่งยึดหรืออายัดหน่วยลงทุนโดยผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่ถูกคำสั่งยึดหรืออายัดดังกล่าวเท่านั้น
(ข) กรณีที่หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนติดภาระจำนำอยู่ บริษัทจัดการจะไม่ดำเนิน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้
เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่ติดภาระจำนำดังกล่าวเท่านั้น
(ค) กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งนั้นๆ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกความเห็นชอบให้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) ข้างต้นได้ เว้นแต่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสมและ
อนุญาตเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
ในกรณี วัน ที่กำหนดรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนนั้นตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทจัด การ และ/หรือตรงกับวันหยุดของประเทศที่ก องทุน
ลงทุน (กรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ) หรือเป็นวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือ
คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป
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Q:

กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน

A:

บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ ถือ
หน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่ว งหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของ
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่บริษัท
จัดการกำหนด
(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อ หน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้อ งกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ อาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อ
กฎหมายต่างๆ
(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายอื่น หรือ
ความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ
(ง) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้ แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่
เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต
(ฉ) เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (“กองทุน”) การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ
หรือปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัท
จัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัด
เพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมี ถิ่นที่อ ยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของ
บุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
(ช) บริษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิป ฏิ เสธคำสั่ ง ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ของผู้ ล งทุ น หากการสั่ งซื้ อ ดั ง กล่ าวขั ดกั บ หลั ก เกณฑ์ ของสำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสำคัญ

Q:
A:

กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ ซื้อคืนหน่วย
ลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร
การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุ นของกองทุนเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิ จารณาแล้ว มี ความเชื่อ โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ
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(2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุ นไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่
หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
ทั้งนี้ การเลื่ อ นกำหนดชำระเงิน ค่าขายคื นข้ างต้ น บริษั ทจั ดการจะดำเนิ นการตามที่ร ะบุ ในรายละเอี ยดโครงการและหลัก เกณฑ์ ที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง
บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุด รับคำสั่งซื้อ
หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) บริษั ท จัด การพิ จารณาแล้ ว มี ค วามเชื่อ โดยสุ จริต และสมเหตุ ส มผลว่ าเป็ น กรณี ดั งต่ อ ไปนี้ โดยได้ รับ ความเห็ น ชอบของผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ การไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข)
หรือ (ค) สามารถกระทำไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน
(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่ส ามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่
ซื้อขายในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่ สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอน
เงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ หน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังต่อไปนี้
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1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะ
เป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
(5) อยู่ ในระหว่างดำเนิ นการเปลี่ย นให้บ ริษั ทจัด การกองทุ น รวมรายอื่น เข้าบริห ารจั ดการกองทุ น รวมภายใต้ การจัด การของตน อั น
เนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การ
เป็นนายหน้าซื้อ ขายหลักทรัพย์ และการค้าหลั กทรัพย์แ ละการจัดจำหน่ายหลักทรัพ ย์ที่เป็นหน่วยลงทุนและการเป็นผู้จัดการเงินทุน
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
(6) อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุน ที่ระบุไว้ในข้อผูกพันข้อ 22.1.1 (2)
ทั้งนี้ การไม่ขายหรือ ไม่รับ ซื้อ คืน หรือ ไม่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามสั่งข้างต้น บริ ษัทจัดการจะดำเนิน การตามที่ร ะบุ ในรายละเอียด
โครงการและหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถีย รภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือ
เพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการ
ชั่วคราว ตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทั้งนี้ ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่ จะได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้
Q:
A:

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร
ผู้ถือหน่วยสามารถทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าและออกได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตามมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก
และ/หรือตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น โดยผู้ถือหน่วยสามารถติดต่อที่
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ซึ่งสามารถรับคำสั่งซื้อหรือขาย
หน่วยลงทุน หรือเป็นผู้ ทำหน้าที่ในการเสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุ น หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือช่องทางให้บริการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ตามกำหนดการและช่องทางที่สอดคล้องกับการทำ
รายการสั่งซือ้ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโค
รางการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และ
สำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการก่อนการเปลี่ยนแปลงการให้บริการดังกล่าว ซึ่งการ
ดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

Q:

กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร

A:

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
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(ข) การโอนหน่ วยลงทุ น ตามคำสั่ งศาลหรื อ โดยผลของกฎหมาย(ซึ่งไม่ ร วมถึงกรณี ที่ ผู้ล งทุ น ที่เป็ น บุ ค คลธรรมดาตั้ งแต่ 2 คนขึ้ น
ไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกันและปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น)
(ค) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้
ทั้งนี้ ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่ได้เป็น
ผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอีย ดในใบคำขอใช้บริการกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุ น
พร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน และชำระค่าธรรมเนียมการโอนตามหัวข้อค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ
(ถ้ามี)
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน พร้อมหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
บริษัทจัดการหรือ นายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหรือการจำนำหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
อนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (“กองทุน”) การรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน
ของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะลงทะเบียนการโอน
หน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน
ให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมี ถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึง
กองทรัพย์สนิ ของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
Q:
A:

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืน หน่วยลงทุน ได้
จากช่องทางใด
บริษัทบริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่าน Website ของ
บริษัทจัดการ: www.scbam.com ทุกวันทำการ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

Q:

กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร

A:

บริษัทจัดการหรือ นายทะเบียนจะออกหลั กฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือ หน่วยลงทุนทุกครั้งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีก ารทำ
รายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยั นการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่ง ได้รับมอบหมายจากบริษัท
จัดการจะจัดส่ งหนังสือ รับรองแสดงสิทธิใ นหน่วยลงทุน/ใบยืนยันการซื้อ หน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน
ส่วนในกรณีการทำรายการภายหลังช่ วงเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหน่ วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัด ส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบยืนยันการทำรายการดังกล่าว ใบกำกับ
ภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือใบเสร็จรับเงิน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์
ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขาย
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น
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Q:
A:

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไข
สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ:
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัท
จัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญ ชีแ บบไม่เปิดเผยชื่ อผู้ถือ หน่วยลงทุน (Omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

Q:

ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการติดประกาศ ณ ที่
ทำการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

A:
Q:
A:

กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำส่งข้อร้องเรียนมาได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2777-7777 กด 0 กด 6
หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2470-1962 / 0-2470-1523 และ โทรสาร 0-2470-1996-7
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้ จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป และการ
ฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดย
ไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัท จัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่
การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

Q: การระบุภูมิลำเนาในประเทศไทย เพือ่ การวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย?
A: ในกรณี ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่ น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริ ษัทจัดการเป็น
ภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม
Q:

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

A:

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์
ที่ได้รับใบอนุญ าตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัด การกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ
กองทุนส่วนบุคคล ปัจจุบันบริษัทจัดการ มีกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการจำนวนทั้งหมด 381 กองทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม เท่ากับ 927,411,294,912.55 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)
o รายชือ่ คณะกรรมการจัดการ
1. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
2. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส
3. นายอาชวิณ อัศวโภคิน
4. นางปิ่นสุดา ภู่วิภาดาวรรธน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Investment Officer
Chief Marketing Officer
Chief Operating Officer
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5. นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ์
6. ดร.พูนศักดิ์ โล่สุนทร
7. นางสาวมยุรา ถิ่นธนสาร
8. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร
9. นายวโรฤทธิ์ จีระชน
10. นางสาวพิณแก้ว ทรายแก้ว
11. นางสาวอรวี อุดมพาณิชย์
12. นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์
13. นายสมพงษ์ หิรัญขจรโรจน์
14. นางสาวคุณากร จิรานุกรสกุล
15. นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม
16. นางสาวนภารัตน์ กาญจนสมวงศ์
17. นายปราโมทย์ เล้าสมบูรณ์
18. นางสาวอรอุมา ชีพเป็นสุข

Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน
Executive Director กลุ่มจัดการลงทุน Machine Learning
Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้
Executive Director กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ
Executive Director กลุ่มวิเคราะห์การลงทุน
Executive Director กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน
Executive Director กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Executive Director กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน
Executive Director กลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน
Executive Director กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
Executive Director กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
Executive Director กลุ่มทรัพยากรบุคคล
Executive Director กลุ่มบริหารความเสี่ยง
Executive Director กลุ่มกลยุทธ์และวางแผน

หมายเหตุ : * ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565


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

Q:

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน

A:

1. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
2. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส
3. นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ์
4. ดร.พูนศักดิ์ โล่สุนทร
5. นางสาวมยุรา ถิ่นธนสาร
6. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร
7. นายวโรฤทธิ์ จีระชน
8. นางสาวจารุภัทร ทองลงยา
9. นายณัฐดนัย ประทานพรทิพย์
10. นายสถิตย์พงษ์ จันทรจิรวงศ์
11. นายไพริชน์ นิตยานุภาพ
12. นางสาวนภาพรรณ ลาภวรกิจชัย
13. นายเอกลักษณ์ กระแสเศียร

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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14. นางสาวนิสารัตน์ ชมภูพงษ์
15. นางวิไล ชยางคเสน
16. นางสาวอิสรีย์ ภักดีไทย
17. นายปิยะภัทร์ ภัทรภูวดล
18. นางสาวศศิพิมพ์ สดแสงจันทร์
หมายเหตุ : * ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565
Q:

รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม

A:

รายขื่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการกองทุน แสดงได้ดังนี้

กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ
ลำดับ
1

ชื่อ-สกุล
นายยุทธพล วิทยพาณิชกร

หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารกองทุน

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัญชีและ
การเงิน มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ)

- Executive Director กลุ่มจัดสรร
สินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ
บลจ.ไทยพาณิชย์

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนานาชาติมหิดล

- Executive Director กลุ่มจัดการลงทุน
ตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์

- คุณวุฒิพิเศษ CISA Level I,

- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุน
ตราสารหนีแ้ ละบริหารเงิน
บลจ.ไทยพาณิชย์

Single License

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

นางสาวนิสารัตน์ ชมภูพงษ์

บริหารกองทุน

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

ลงทุนมัลติแอสเซ็ท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
กสิกรไทย จำกัด
- Senior Fund Manager, ฝ่ายจัดการ

ลงทุนตราสารทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
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ลำดับ

ชื่อ-สกุล

หน้าที่และความรับผิดชอบ

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน
- Fund Manager, ฝ่ายจัดการลงทุน

ตราสารทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย
พาณิชย์ จำกัด
- Manager, ฝ่ายวาณิชธนกิจ

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน)
- Assistant Manager, ฝ่าย Corporate
Finance

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ
จำกัด
- Assistant Manager, ฝ่ายวาณิชธนกิจ

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน)
- Assistant Fund Manager, ฝ่ายจัดการ

ลงทุนตราสารทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
3

นางสาวปาลิดา เครือโสภณ

บริหารกองทุน

4

นายวิศรุต เสกสรรพานิช

บริหารกองทุน

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(หลักสูตรนานาชาติ)
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ)
- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level I

- Senior Associate, ฝ่ายการลงทุนผ่าน
กองทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์
- ผู้จดั การกองทุน กองทุนต่างประเทศ
บลจ.ทหารไทย
- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน กองทุน
ต่างประเทศ บลจ.ทหารไทย
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนการ
ลงทุน ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด
(มหาขน)

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

- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการจัดการลงทุน
บลจ.เอ็กซ์สปริง
- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการจัดการ
ลงทุน บลจ.เอ็กซ์สปริง
- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล บล.กรุงไทย ซีมโิ ก้
- Wealth Management Trainee ฝ่าย
Private Banking ธนาคารไทยพาณิชย์
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ลำดับ

ชื่อ-สกุล

หน้าที่และความรับผิดชอบ

5

นางสาวนรินทรา ติณรัตน์สกุลชัย

บริหารกองทุน

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน

- ปริญญาโท การจัดการการลงทุน
ICMA Centre, University of
Reading

- Associate Director ฝ่ายการลงทุนผ่าน
กองทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level III,

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

Fund Manager License

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

นางสาวกันต์รพี ปธานราษฎร์
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บริหารกองทุน

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

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

หมายเหตุ : * ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
Q:

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์

A:

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
1

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2
3
4
5

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เบอร์โทรศัพท์
0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2,
0-2544-3874-6, 0-2544-3900,
0-2544-3907, 0-2544-3909,
0-2544-3941, 0-2544-3998
0-2305-9000
0-2659-7000
0-2359-0000
0-2648-3600

31

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์: SCBCHAFUND

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชนั่ พาร์ทเนอร์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชนั่ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด
32

เบอร์โทรศัพท์
0-2648-1777
0-2638-5500
0-2659-8000
0-2695-5000
0-2680-1234
0-2857-7000
0-2697-3870
0-2618-1111
0-2629-5588
0-2223-2288
0-2646-9650
0-2080-2888
0-2672-5999
0-2088-9999
0-2352-5131-4
0-2761-9100
0-2949-1999
0-2660-6677
0-2343-9532-33
0-2658-6300
0-2658-5800
0-2861-5508
0-2207-2100
0-2266-6697
0-2056-8888
0-2658-8888
0-2205-7000
0-2820-0000
0-2635-1700
0-2117-7878
0-2009-8000
0-2018-8666
0-2633-6000
0-2614-9999
0-2026-5100
0-2026-6222
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
42
43
44
45
46
47
48

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด

เบอร์โทรศัพท์
0-2274-9400
0-2696-0011
0-2061-9621
0-2095-8999
0-2508-1567
0-2430-6543 กด 0

บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2128-2332-7
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2470-3207
“นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนด้วย”
Q: ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม
A: บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
นาย เทอดทอง เทพมังกร
นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล
หรือ
บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา
นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
นางสาว ชื่นตา ชมเมิน
นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา
นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์
บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตาม
ประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
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ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ที่อยู่

ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7 – 8
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์

0-2777-7777 กด 0 กด 6

Website

www.scbam.com



ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา



Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6
ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ ChinaAMC CSI 300 Index
ETF (กองทุนหลัก) โดยกองทุ นมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิ นในสกุลเงินต่างประเทศที่ กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่ า
ทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว จึงมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้
1. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and political risk)
คือ ความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ตลอดจนภาวะตลาดเงิน ตลาดทุนของ
ประเทศต่าง ๆ ที่กองทุนลงทุน
กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจึงอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้ อกำหนด กฎเกณฑ์หรือนโยบาย
ต่าง ๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ อาทิเช่น นโยบายทางการเงินเรื่องข้อจำกัดของการเคลื่อนย้ายเงินตราต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี
หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุนรวมที่อาจแตกต่างจากหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุนรวม
ของประเทศไทย เป็นต้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาลงทุนบริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนใน
ประเทศนั้น ๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนของ Country risk ลงได้บ้าง
2. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange rate risk)
คือ ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ตราต่างประเทศ การลงทุน ในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีสกุลเงินแตกต่างไปจาก
สกุลเงินที่ระดมทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่ กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนใน
ช่วงเวลานั้น ๆ ด้วย โดยอัตราแลกเปลี่ยนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะที่ลงทุนเริ่มแรก ซึ่งอาจมีผลทำ
ให้ตัวเลขรายงาน มูลค่าหน่วยลงทุนผันผวน และอาจเกิดกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนได้
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กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นสกุลเงินต่างๆที่แตกต่างกันและกองทุนไม่ได้เข้าลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศทีก่ องทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงิน
บาททั้งจำนวน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินต่างประเทศนั้นๆ เทียบกับสกุลเงินบาท ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสขาดทุนหรือกำไร
จากอัตราแลกเปลี่ยนเฉพาะส่วนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว อีกทั้งการทำ
ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ( Market Risk )
คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถจะควบคุมได้
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบ
ต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
4. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน ซึ่ งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไร
ของบริษทั โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวะการแข่งขัน ความผิดพลาดของผู้บริหาร เป็นต้น ทำให้ผู้ลงทุนในตราสารต้องสูญเสียเงินลงทุนได้
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อราคา และคัดเลือกตราสารที่มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
5. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit risk / Default risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร และหรือผู้รั บรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาใน
การทำธุรกรรม (Counter Party) เนื่องมาจากผู้ออกตราสารและหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม มีผลการ
ดำเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนดเวลา ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับชำระ
ดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาที่กำหนดไว้
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน ChinaAMC CSI 300 Index
ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการพิจารณา
ลงทุนในหรือมีไว้ซงึ่ ตราสารแห่งหนี้ในประเทศและ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่ จะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลงได้
6. ความเสี่ยงจากที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาที่ตกลงกันไว้ (Counter Party Risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันตามสัญญา เนื่องจากมีผลการดำเนินงานและฐานะ
การเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน
บริษั ทจัดการมี หลัก เกณฑ์ ในการคัดเลือ กคู่ค้าในการซื้อ ขายหลั กทรัพ ย์โดยจะซื้อ ขายหลักทรัพ ย์กับบริษัท ที่ได้รับการจั ดอันดั บความ
น่าเชื่อถือในอันดับInvestment Gradeจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ทัง้ นี้เพื่อ
เป็นการลดความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาที่ตกลงกันไว้
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7. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Leverage Risk)
คือ ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่อ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไ ว้ โดยอาจจะเกิดจากปัจจัย
ต่าง ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
บริษัท จัดการจะวิเคราะห์ปั จจัยต่ างๆ รวมทั้ งติ ดตามสถานการณ์ การเปลี่ ยนแปลงที่อ าจมี ผลกระทบต่ อ ราคา และมี การปรับ เปลี่ย น
สถานการณ์ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ทันเหตุการณ์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้น และเพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก
ความผันผวนจากการลงทุนตราสารทุน
8. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารที่ถือครองอยู่ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอัน
สมควรได้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารมีจำกัด
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุน ของกองทุนต่างประเทศ โดยส่วนที่เหลือบริษัทจัดการพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ทั้ งใน
ประเทศ และ/หรือต่างประเทศ และ/หรือเงินฝาก ที่มีอายุของสัญญา อายุของตราสาร หรือระยะเวลาการฝากเงิน ไม่เกิน 1 ปี ประกอบกับ
แนวทางในการบริหารความเสี่ยงของกองทุน บริษัทจัดการได้กำหนดให้มีการขายคืนหน่วยลงทุนได้ในทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน จึง
9.
ทำให้ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องต่ำ
9. ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า
คือ ความเสี่ ย งที่เกิด จากวัน หยุ ดทำการของประเทศที่ ก องทุ นลงทุ น หรือ ประเทศที่เกี่ ยวข้อ งกั บ การลงทุ น อาจหยุ ดไม่ ต รงกั บ วันหยุ ด
ทำการของประเทศไทย ทำให้กองทุนอาจได้รับชำระเงินค่ าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนล่าช้า และ
ส่งผลกระทบต่อการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ
กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว(Feeder Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญ ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งอาจเกิดปัญหาอันเกิดจากวันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุน(ถ้ามี) มีวันหยุดทำการไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย กองทุนจึงอาจประสบปัญหาความล่าช้าในการชำระเงินค่าขายคื น
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ
นับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+5)
10. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ
ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศได้ครบถ้วนตามที่คาดไว้ ส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์ผลตอบแทนการ
ลงทุนของกองทุน
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการนำเงินลงทุนกลับประเทศของนักลงทุนต่างชาติของประเทศ
ที่กองทุนเข้าลงทุนอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1

ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จำกัดอัตราส่วน

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2
อันดับแรก
หน่วย CIS ตามที่ระบุในส่วนรายละเอียดโครงการ ข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2
ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็น
ประกัน
ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือ ศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ.ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตาม
filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ < 397 วัน นับแต่วันที่
ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มภี าระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.

ไม่จำกัดอัตราส่วน

3
4

5
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ไม่เกิน 35%
ไม่จำกัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
ภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit
rating แ บ บ national scale ซึ่ งเป็ น ไป ต าม เก ณ ฑ์ ที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์: SCBCHAFUND

ข้อ

6

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
(1) 10% หรือ
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%
ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อ
ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซือ้
ขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
แก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกูกที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือ
เป็นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
(กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่
ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด)
6.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ
filing
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ < 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
38
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ข้อ

7

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่
ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
6.5 DW ที่มี issuer rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
(กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่
ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด)
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2
ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ทีจ่ ดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอน
หน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)
- SCBCHAFUND
รวมกันไม่เกิน 5%
- ChinaAMC CSI 300 Index ETF (กองทุนหลัก)
กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน มีราคา
หรือทำการซื้อขายในหลักทรัพย์หรือตลาดซื้อขายอื่นที่
เปิดให้ซอื้ ขายเป็นการทั่วไป ไม่เกิน 15%ของ NAV

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

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน
หรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

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

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

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ทีน่ ิติบุคคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว)
เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MFได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
ทรัพย์สินดังนี้
2.1 B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดำเนินการให้มีการ
รับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมี
เงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่ง
หนี้กึ่งทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้
2.3.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนที่ 1 :
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single
entity limit)
2.3.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับต่ำกว่า investment grade
หรือไม่มี credit rating
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold
ที่ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มี
อายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของMF หรือมีการลงทุน
ใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน)
reverse repo
securities lending
total SIP ซึ่งได้แก่
5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตาม

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชีเว้นแต่เป็น MF ที่
มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุนคงเหลือ < 6 เดือน
ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มีอายุโครงการ > 1 ปี

2

3
4
5
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รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์: SCBCHAFUND

ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

6

ผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
5.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ศุกูก SN หรือตราสาร Basel III ที่
มีอันดับความน่าเชื่อที่ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่
สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)
derivatives ดังนี้
6.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความ
เสี่ยง (hedging)
6.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (nonhedging limit)

7

อัตราส่วน (% ของ NAV)

หน่วย CIS ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (โดยหน่วย CIS ดังกล่าวจะมี
นโยบายสอดคล้องกับกองทุนรวม และไม่ทำให้ความเสี่ยงของกองทุน
รวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ)

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
global exposure limit
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน1
จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives
โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV
6.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้อน2
จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives
โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของ
MF ต้องเป็นดังนี้
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV
(2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark
หมายเหตุ : “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การ
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน
(complex strategic investment) หรือ การลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความซับซ้อน (exotic
derivatives)
ไม่จำกัดอัตราส่วน

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit
1,2

รายละเอียดของการคำนวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ ำนวณตามความมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1

หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง

2

ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุกูกของผู้ออก
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ทุก MF รวมกันภายใต้การจัด การของ บลจ. รายเดียวกัน
ต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
(ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์: SCBCHAFUND

ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

รายใดรายหนึ่ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)

liability)1 ของผูอ้ อกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบ
การเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้
ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินทีอ่ อกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด
บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับ
มูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดย
ข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการ
เผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มี
หนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออก
รายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการ
ยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตรา
สารทีอ่ อกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating ให้บลจ.ลงทุน
เพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.รายเดียวกัน
รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราได้มีการ
ยืน่ แบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดย
บุคคล ดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็น
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ข้อ

3

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)
สมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนอง
เดียวกับบุคคลตาม 1.-9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF
หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในกรณี ดังนี้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนัก งาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี
นั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญ ชีตามกฎหมายว่าด้วยวิ ชาชีพบัญ ชี หรือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States
Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

1

2

รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร

“ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุน
ของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม”
ตารางเปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุนของทรัพย์สินที่กองทุนมุ่งเน้นลงทุนตามหลักเกณฑ์กองทุนไทยกับกองทุนหลัก
SCBCHAFUND

ChinaAMC CSI 300 Index ETF

ประเภทกองทุ น ตามนโยบายการลงทุ น : กองทุ น รวมตราสารทุ น กองทุ น มี ก ารลงทุ น เพื่ อให้ ไ ด้ ผ ลตอบแทนการลงทุ น ก่ อ น หั ก
(มีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารทุนโดย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายได้ใกล้เคียงกับดัชนี
เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุ น ) กองทุ น มี น โยบายลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวม
ต่ า งประเทศเพี ย งกองทุ น เดี ย ว (Feeder Fund) โดยกองทุ น มี net
exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ย
ในรอบปี บั ญ ชี ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80 ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข อง
กองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความ
เสี่ย งต่ างประเทศโดยเฉลี่ ยในรอบปี บั ญ ชีไม่น้ อ ยกว่าร้อ ยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จา่ ยทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
รายการที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่
ประมาณการได้*****
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดสะสมมูลค่า******
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
- ชนิดเพื่อการออม*******
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management fee)
- ชนิดจ่ายเงินปันผล

อัตราตามโครงการ*

เรียกเก็บจริง*
(31 มกราคม 2563)

เรียกเก็บจริง*
(31 มกราคม 2564)

เรียกเก็บจริง*
(31 มกราคม 2565)

ไม่เกิน 3.21
ไม่เกิน 3.21
ไม่เกิน 2.14
ไม่เกิน 3.21
ไม่เกิน 3.21

1.11
ยังไม่เปิดให้บริการ
0.11
0.11
ยังไม่เปิดให้บริการ

1.12
ยังไม่เปิดให้บริการ
0.11
0.11
ยังไม่เปิดให้บริการ

1.10
1.10
0.10
0.10
1.10

ไม่เกิน 2.675
(ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 62
เป็นต้นไป เปลี่ยนเป็น
ไม่เกิน 2.565)

1.00

1.01

1.00

- ชนิดสะสมมูลค่า******

ไม่เกิน 2.565

ยังไม่เปิดให้บริการ

ยังไม่เปิดให้บริการ

1.00

- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล

ไม่เกิน 1.605
(ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 62
เป็นต้นไป เปลี่ยนเป็น
ไม่เกิน 1.495)

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ไม่เกิน 2.565

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ไม่เกิน 2.565

ยังไม่เปิดให้บริการ

ยังไม่เปิดให้บริการ

1.00

ไม่เกิน 0.107

0.04

0.04

0.03

0.06

0.07

0.07

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
- ชนิดเพื่อการออม*******
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(Trustee fee)
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)

1.4 ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน
(Cost of providing the insurance)

ในอัตราที่บริษัทจัดการ
กำหนด และเรียกเก็บ
จากบริษัทจัดการ
(รวมอยู่ในค่าธรรมเนียม
การจัดการ)
(ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 62
เป็นต้นไป เปลี่ยนเป็น
ไม่เกิน 0.11)
ไม่มี
ไม่มี
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รายการที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
1.6 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)**
 การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการ
ขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
 การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการ

ขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

▪ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ****

อัตราตามโครงการ*

เรียกเก็บจริง*
(31 มกราคม 2563)
0.01

เรียกเก็บจริง*
(31 มกราคม 2564)
0.00

เรียกเก็บจริง*
(31 มกราคม 2565)
0.00

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เกิน 0.2675***

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ตามที่จ่ายจริง

0.01

0.00

0.00

ไม่เกิน 2.675
ไม่เกิน 0.2675
ของจำนวนเงินทุน
ของโครงการ

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณ
ตามที่จ่ายจริง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การไม่ได้
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
จริงทั้งหมด*****
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
ไม่เกิน 3.21
1.11
1.12
1.10
- ชนิดสะสมมูลค่า******
ไม่เกิน 3.21
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
1.10
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล
ไม่เกิน 2.14
0.11
0.11
0.10
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ไม่เกิน 3.21
0.11
0.11
0.10
- ชนิดเพื่อการออม*******
ไม่เกิน 3.21
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยังไม่เปิดให้บริการ
1.10
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
ตามที่จ่ายจริง
0.08
0.23
0.04
(Trading cost)
* ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
** เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 1.1 – 1.5 จะต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมรวมของกองทุน
*** ทั้งนี้ ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 0.2675 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในแต่ละวัน
**** ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
***** ไม่รวมค่าภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
****** ชนิดสะสมมูลค่า เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564
******* ชนิดเพื่อการออม เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จา่ ยตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นโดยไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่าย ตามที่ได้
ระบุไว้ในโครงการ
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รายการที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-End Fee)**
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดสะสมมูลค่า****
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
- ชนิดเพื่อการออม*****
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-End Fee)**
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดสะสมมูลค่า****
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
- ชนิดเพื่อการออม*****
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(Switching Fee)**
(1) ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
(Switching In)
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดสะสมมูลค่า****
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
- ชนิดเพื่อการออม*****
(2) ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
(Switching Out)
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดสะสมมูลค่า****
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
- ชนิดเพื่อการออม*****
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือ
ครองที่กำหนดไว้ในโครงการ (Exit Fee)
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการ
สั่งซื้อหรือสั่งขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(เก็บเข้ากองทุน) (Brokerage Fee)***
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

อัตราตาม
โครงการ*

เรียกเก็บจริง*
(31 มกราคม 2563)

เรียกเก็บจริง*
(31 มกราคม 2564)

เรียกเก็บจริง*
(31 มกราคม 2565)

ไม่เกิน 3.21
ไม่เกิน 3.21
ไม่เกิน 3.21
ไม่เกิน 3.21
ไม่เกิน 3.21

0.50
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เปิดให้บริการ

0.50
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เปิดให้บริการ

0.50
0.50
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ไม่เกิน 3.21
ไม่เกิน 3.21
ไม่เกิน 3.21
ไม่เกิน 3.21
ไม่เกิน 3.21

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
0.107
ยังไม่เปิดให้บริการ

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
0.107
ยังไม่เปิดให้บริการ

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
0.107
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ไม่เกิน 3.21
ไม่เกิน 3.21
ไม่เกิน 3.21
ไม่เกิน 3.21
ไม่เกิน 3.21

0.50
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เปิดให้บริการ

0.50
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เปิดให้บริการ

0.50
0.50
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ไม่เกิน 3.21
ไม่เกิน 3.21
ไม่เกิน 3.21
ไม่เกิน 3.21
ไม่เกิน 3.21

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
0.107
ยังไม่เปิดให้บริการ

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เปิดให้บริการ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
0.107
ยังไม่เปิดให้บริการ

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
0.107
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เกิน 0.75

0.08

0.08

0.08

ในอัตรา 10 บาท
ต่อหน่วยลงทุน
1,000 หน่วย

ในอัตรา 10 บาท
ต่อหน่วยลงทุน
1,000 หน่วย

ในอัตรา 10 บาท
ต่อหน่วยลงทุน
1,000 หน่วย

ในอัตรา 10 บาท
ต่อหน่วยลงทุน
1,000 หน่วย

* ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิม่ แล้ว
** ค่าธรรมเนียมการขาย / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
รายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป
*** ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
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**** ชนิดสะสมมูลค่า เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564
***** ชนิดเพื่อการออม เปิดให้บริการตัง้ แต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อหลักทรัพย์
หน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน
CHINAAMC CSI 300 IDX ETF (83188HK)
รวมหลักทรัพย์ประเภทหุ้น
เงินฝากธนาคาร
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWCNHTHB22218A)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWCNHTHB22218H)
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า/FORWARD (FWCNHTHB22218J)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWCNHTHB22218K)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWCNHTHB22225A)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWCNHTHB22311D)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWCNHTHB22318A)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWCNHTHB22325A)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWCNHTHB22513A)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBCNH22225A)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBCNH22311A)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBCNH22318A)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBCNH22318B)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBCNH22318D)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBCNH22318F)
สินทรัพย์อื่น ๆ
หนี้สิน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
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มูลค่า
ร้อยละของมูลค่า
ตามราคาตลาด
ทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
(%)
7,476,233,659.07
98.91%
7,476,233,659.07
98.91%
7,476,233,659.07
98.91%
7,476,233,659.07
98.91%
136,136,345.03
1.80%
110,957,490.48
1.47%
25,178,854.55
0.33%
(27,673,960.89)
(0.37%)
(9,073,946.55)
(0.12%)
912,557.49
0.01%
498,389.00
0.01%
423,084.76
0.01%
(7,495,938.60)
(0.10%)
(29,754,870.14)
(0.39%)
945,391.82
0.01%
13,080,385.90
0.17%
5,519,831.66
0.07%
(818,374.07)
(0.01%)
(153,922.80)
0.00%
(688,333.03)
(0.01%)
(203,531.08)
0.00%
361,279.75
0.00%
(1,225,965.00)
(0.02%)
548,557.29
0.01%
(26,905,996.46)
(0.36%)
7,558,338,604.04
100.00%
9.8583
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รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
กลุ่มของตราสาร

มูลค่าตามราคาตลาด

(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิ น พันธบัตรรัฐบาล พันธบั ตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนี้ ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิ น หรือ
กระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็น
ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
(ค) ตราสารที่มี บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้รับ
อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
(ง) ตราสารที่ มี บ ริษั ท ที่ ได้ รับ การจั ดอั น ดับ ความน่ าเชื่อ ถือ ในระดั บ ที่ต่ ำกว่า investment
grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน

%NAV

-

-

136,186,832.69

1.80

-

-

-

-

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

SCBCHAA
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SCBCHAP

SCBCHAE

SCBCHA-SSF

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

% ต่อปี

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่จัดตั้ง

SCBCHA

-7.42%

-7.54%

-6.36%

-15.72%

9.75%

3.04%

n.a.

1.10%

เกณฑ์มาตรฐาน1

-7.47%

-8.25%

-6.89%

-17.12% 10.43%

3.63%

n.a.

1.95%

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน

4.47%

7.04%

11.39%

20.76%

21.47% 20.52%

n.a.

28.13%

ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน

4.54%

6.58%

10.12%

18.50%

20.79% 19.44%

n.a.

23.58%

% ตามช่วงเวลา
ผลตอบแทนจากการลงทุน

% ต่อปี

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่จัดตั้ง

SCBCHAA

-7.42%

-7.53%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

-10.76%

เกณฑ์มาตรฐาน1

-7.47%

-8.25%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

-11.23%

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน

4.47%

7.04%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

10.97%

ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน

4.54%

6.58%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

9.51%

% ตามช่วงเวลา
ผลตอบแทนจากการลงทุน

% ต่อปี

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่จัดตั้ง

SCBCHAP

-7.34%

-7.40%

-6.21%

-15.47%

8.44%

n.a.

n.a.

6.21%

เกณฑ์มาตรฐาน1

-7.47%

-8.25%

-6.89%

-17.12% 10.43%

n.a.

n.a.

9.34%

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน

4.48%

7.04%

11.39%

20.76%

21.53%

n.a.

n.a.

21.51%

ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน

4.54%

6.58%

10.12%

18.50%

20.79%

n.a.

n.a.

20.61%

% ตามช่วงเวลา
ผลตอบแทนจากการลงทุน

% ต่อปี

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่จัดตั้ง

SCBCHAE

-7.34%

-7.30%

-5.88%

-14.86%

n.a.

n.a.

n.a.

8.01%

เกณฑ์มาตรฐาน1

-7.47%

-8.25%

-6.89%

-17.12%

n.a.

n.a.

n.a.

7.42%

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน

4.48%

7.04%

11.39%

20.75%

n.a.

n.a.

n.a.

20.72%

ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน

4.54%

6.58%

10.12%

18.50%

n.a.

n.a.

n.a.

19.97%
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% ตามช่วงเวลา
ผลตอบแทนจากการลงทุน

% ต่อปี

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่จัดตั้ง

SCBCHA-SSF

-7.42%

-7.53%

-6.36%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

-13.36%

เกณฑ์มาตรฐาน1

-7.47%

-8.25%

-6.89%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

-14.52%

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน

4.47%

7.04%

11.39%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

15.85%

ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน

4.54%

6.58%

10.12%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

13.47%

หมายเหตุ : การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
1

ดัชนี CSI 300 สัดส่วน 100%
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%

❖ SCBCHA เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (maximum drawdown) คือ -35.64%
❖ SCBCHAA เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (maximum drawdown) คือ -11.34%
❖ SCBCHAP เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (maximum drawdown) คือ -25.73%
❖ SCBCHAE เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (maximum drawdown) คือ -24.05%
❖ SCBCHA-SSF เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (maximum drawdown) คือ -14.46%
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน)

PTR =

Avg. NAV

PTR =

2,680,751,474.99
7,874,594,607.43

PTR =

0.34

หมายเหตุ : PTR คำนวณจากมูลค่าที่น้อยกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์ สิน ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน PORT
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
ประเภท
เงินฝากธนาคาร

ผู้ออก

ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
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วันครบกำหนด

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร
TRIS Rating
FITCH Rating
AA+(tha)
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มูลค่าหน้าตั๋ว

มูลค่าตามราคาตลาด
-

136,186,832.69

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย
F1 (tha)
แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสาร
ตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศ
ไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดย
อันดับความน่าเชือ่ ถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดย
ปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้
เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
F2 (tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตาม
กำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นใน
ประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีที่ได้รบั การจัดดันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
F3 (tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
กำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตรา
สารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะ
มีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้น
มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า
B (tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
กำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย
ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น

AA (tha)
AA แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรา
สารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทาง
การเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
A (tha)
A แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือ
สภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรง
ตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
BBB (tha)
BBB แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากกว่าการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงิน
เหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภท
ที่สูงกว่า
BB (tha)
BB แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรา
สารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้
ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถใน
การชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
B (tha)
B แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผูอ้ อกตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสาร
หนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยัง
จำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนด
อย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่าง
ต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพ
ทางเศรษฐกิจ

C (tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
กำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย
ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะทีเ่ อื้อต่อ
การดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
D (tha)
แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น
หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวในระยะสั้น
สำหรับประเทศไทย
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Fitch Ratings
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย
CCC (tha), CC (tha), C (tha)
อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถ
ในการปฎิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนิน
ธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย
เครื่องบ่งชีพ้ ิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความ
น่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ระดับสากลเครื่องหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความ
น่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึง่ ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกัน
ภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ ต่อท้าย
ดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า
“CCC(tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว
และจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือ
ในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1(tha)”
สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับ
อันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่
จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชือ่ ถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึง่ บ่งชี้
แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชือ่ ถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้ม
ในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์”
ในกรณีที่อนั ดับความน่าเชือ่ ถืออาจจะได้รบั การปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดย
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชือ่ ถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลา
สัน้ ๆ

D (tha)
อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้
ซึ่งกำลังอยูใ่ นภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

Tris Rating
อันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้น
AAA
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำทีส่ ุด บริษัทมีความสามารถในการ
ชำระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมาก
จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

อันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น มีอายุตำ่ กว่า 1 ปี
T1
T1 ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับ
ดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัด
ชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูอ้ อกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตใน
ระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัด
ชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
T2
T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทัง้ ทางด้านการตลาดและการเงินทีแ่ ข็งแกร่งใน
ระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสัน้ ในระดับที่น่าพอใจ

AA
AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบีย้ และคืน
เงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
A
A มีความเสีย่ งในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BBB
BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษทั มีความสามารถในการชำระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการ
เปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชำระหนีท้ ี่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ใน
ระดับสูงกว่า

T3
T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้

T4
T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ
อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนีใ้ น
ตระกูลเงินบาท ซึง่ สะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผูอ้ อกตราสารโดยไม่
รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ
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Tris Rating
อันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้น
BB
BB ความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่ง
อาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนีอ้ ยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

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

B
B ความเสีย่ งในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจ
ในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
C
C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถใน
การชำระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัย
เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึง
จะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
D
D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถ
ชำระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย
เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับ
เดียวกัน
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คำเตือน / ข้อแนะนำ
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายนั้น
▪ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรั พย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล การลงทุน
เพื่อบริษัทจัดการได้ที่ทางเว็บไซต์ www.scbam.com
▪ กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จึงไม่มี
ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุ นของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดไทย
พาณิ ชย์ หุ้นจีนเอแชร์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กั บสถานะทางการเงินหรื อ ผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ไทย
พาณิชย์ จำกัด
▪ ในกรณี ที่ผู้ลงทุนต้อ งการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือ ชี้ชวนส่วนข้อ มู ลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
▪ ผู้ ล งทุ น ควรลงทุ น ในกองทุ น รวมนี้ เมื่ อ มี ค วามเข้ าใจในความเสี่ ยงของสั ญ ญาซื้อ ขายล่ วงหน้ าและควรพิ จ ารณาความ
เหมาะสมของการลงทุนโดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุนและฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
คำเตือนหรือคำแนะนำตามประกาศอื่น
▪ ผู้ล งทุ น สามารถตรวจดู ข้ อ มู ล ที่ อ าจมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจลงทุ น เช่ น การทำธุร กรรมกั บ บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ ที่ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
▪ บริษัทจัดการอนุญาตให้พนั กงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถ
กำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดู แนวทางในการใช้สิทธิอ อกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิอ อกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการติ ด
ประกาศ ณ ทีท่ ำการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
▪ ผู้ลงทุ นควรศึกษาข้อ มูล ในหนังสือ ชี้ ชวนให้ เข้าใจก่อ นซื้ อ หน่วยลงทุน และเก็บ ไว้เป็น ข้อ มูล เพื่ อ ใช้อ้างอิงในอนาคต หาก
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
▪ ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุน เป็ นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
▪ ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่ วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
รวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานและที่แ ก้ไขเพิ่มเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อ ผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุ น
รวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
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รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์

คำจำกัดความ / คำนิยาม :
โครงการ หรือ โครงการจัดการ หรือ โครงการจัดการกองทุนรวม
หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์
กองทุน หรือ กองทุนรวม
หมายถึง กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์
หน่วยลงทุน
หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์
ชนิดหน่วยลงทุน
หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ 6 ชนิด คือ
1. ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : SCBCHAA)
2. ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : SCBCHAR)
3. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : SCBCHA)
4. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (ชื่อย่อ : SCBCHAP)
5. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ชื่อย่อ : SCBCHAE)
6. ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : SCBCHA-SSF)
หนังสือชี้ชวน
หมายถึง หนังสือชี้ชวนที่มีรายละเอียดตามที่กำหนด โดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
แบบหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
บริษัทจัดการ
หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์
หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
วันทำการ
หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
หมายถึง วันทำการตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทำการของกองทุน
หลัก และ/หรือวันทำการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และ/
หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม
วันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
หมายถึง ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่กำหนดให้เป็นวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
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มูลค่าหน่วยลงทุน
หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เมื่อสิ้นวันทำการที่
คำนวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน
หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
การแก้ไขราคาย้อนหลัง
หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง โดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน
การชดเชยราคา
หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทจดทะเบียน
หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
บริษัทขึ้นทะเบียน
หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ
ตลาดหลักทรัพย์
หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถาบันการเงิน
หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน
บริษัทย่อย
หมายถึง บริษัทจำกัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น
สมาคม
หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
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ที่เกี่ยวกับการจัดการการลงทุน
กลุ่มกิจการ
หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำงบ
การเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีก ารจัดทำงบการเงินรวมให้พิจารณาตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดที่ส่งต่อกระทรวงพาณิชย์
ราคาซื้อ
หมายถึง ราคาที ่ก องทุ นชำระให้แก่ คู ่ส ัญญาอีกฝ่ ายหนึ ่ งเป็ นค่ าซื ้อหลัก ทรัพย์ห รือตราสารแห่ งหนี ้ ตาม
ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
มูลค่าธุรกรรม
หมายถึง ราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน จนถึงวันที่มี
การคำนวณ
กองทุนรวมอีทีเอฟ (exchange traded fund: ETF)
หมายถึง กองทุนรวมเปิดที่โดยทั่วไปบริษัทจัดการกองทุนรวมจะขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะกับผู้
ลงทุนรายใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง
และจัดให้มีตลาดรอง (organized market) สำหรับการซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนใดๆ
มติพิเศษ
หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติเสียงข้างมาก
หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
กองทุนรวมเพื่อการออม
หมายถึง กองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศการลงทุน
คำอธิบายศัพท์เรื่องการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายคำย่อและความหมายของคำย่อ รวมถึง
คำศัพท์ที่ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์
คำศัพท์

คำอธิบายศัพท์

“กลุ่มกิจการ”

บริ ษ ั ท ใหญ่ แ ละบริ ษ ั ท ย่ อ ยตามมาตรฐานการบั ญ ชี ท ี ่ ส ภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี
กำหนดให้จัดทำงบการเงินรวม

“กองทุนรวมเปิด”

กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุน CIS

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงกาลงทุน
แบบกลุ ่ ม (collective investment scheme) ทั ้ งนี ้ ไม่ ว ่ า กองทุ นดั งกล่ าวจะ
จั ด ตั ้ งในรู ป บริ ษั ท ทรั ส ต์ หรื อ รู ป อื ่ นใดแต่ ไ ม่ รวมถึงกองทุ น property และ
กองทุน infra ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ต่างประเทศ”

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
“กองทุน infra”

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์ส ินที ่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ต่างๆ ซึ่งได้แก่
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1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ ่ งมี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ในการลงทุ นในลั ก ษณะทำนองเดี ยวกั บ กองทุ น รวม
โครงสร้ า งพื ้ นฐานตาม 1. ทั ้ งนี ้ ไม่ ว ่ า กองทุ นโครงสร้ า งพื ้ นฐานดั งกล่าวจะ
จัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
“กองทุน property”

กองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่
ดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรั ส ต์ เ พื ่ อ การลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ท ี ่ จ ั ด ตั ้ ง ขึ ้ น ตามกฎหมายว่ า
ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี่ยง”

การลดความเสี ่ ย งที ่ อ าจเกิ ด ขึ ้ นจากการลงทุ นโดยการเข้ า เป็ นคู ่ ส ั ญ ญาใน
derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ต้อ งการ
ลดความเสี่ยง
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ”

โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือ

ทรัพย์สินดังนี้

ตราสารเทียบเท่า

1. เงิ นฝาก เงิ นฝากอิ ส ลามหรื อ ตราสารอื นที ่ มี ล ั ก ษณะทำนองเดี ยวกั บเงิน
ฝาก

เงินฝาก”

2. สลากออมทรั พย์ ท ี ่ อ อกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยธนาคารเพื ่ อ การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม”

ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที่เทียบเคียงได้
กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจาก
คู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใดๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้า

ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

โภคภัณฑ์”
“ดัชนีเงินเฟ้อ”

ดัชนีที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน”

ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย”

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

ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รั ฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น

“ตราสาร Basel III”

ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

“ตลาดซื้อขาย

ศู น ย์ ก ลางหรื อ เครื อ ข่ า ยใด ๆ ที่ จ ั ด ให้ ม ี ข ึ ้ น เพื ่ อ การซื ้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ใ น
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้

หลักทรัพย์ต่างประเทศ”

1. มีการรวบรวมคำเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อหลายรายและ
ผู้เสนอขายหลายราย
2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีการในการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจใน
การจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพัน
ตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั้น

“ธปท.”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.”

ธนาคารพาณิชย์

“บค.”

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.”

บริษัทเงินทุน

“บล.”

บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน”

บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซือ
้
ขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย”

บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่”

บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing”
“ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์”
“ผู้มีภาระผูกพัน”

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท ี่เกิดจากหลักทรัพย์อ้า งอิ งซึ ่งกำหนดให้ เ ป็ น
หลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
ผู้ที่มีภาระผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี
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“ศูนย์ซื้อขาย

ศูนย์ซื้อขายดังนี้

derivatives”

1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญา
ซือ
้ ขายล่วงหน้า
2. ศู น ย์ ซ ื ้ อ ขาย derivatives ซึ ่ ง จั ด ตั ้ ง ขึ ้ น และให้ บ ริ ก ารได้ ต ามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสำนักงาน

“หน่วย CIS”

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุ น
ส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra”

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุน โครงสร้าง
พื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด

“หน่วย property”

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรั ส ต์ เ พื ่ อ การลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ท ี ่ จ ั ด ตั ้ ง ขึ ้ น ตามกฎหมายว่ า
ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั้น”

หุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้

“B/E”

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark”

ตั ว ชี้ วัดของกองทุน ซึ ่ งเป็ นดั ชนี หรือองค์ ประกอบของดัชนีท ี่ มี การเผยแพร่
อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น

“CIS operator”

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

“concentration limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน

“counterparty limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา

“CRA”

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงาน เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ
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“credit derivatives”

derivatives ที ่ ม ี ล ั ก ษณะเป็ น การเคลื ่ อ นย้ า ยความเสี ่ ย งด้ า นเครดิ ต ของ
ทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สญ
ั ญาอีก
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้อง
ชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อ การชำระหนี้
(credit event) ของทรั พ ย์ ส ิ น ที ่ ไ ด้ ร ั บ การประกั น ความเสี ่ ย ง จะได้ รั บ
ผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event”

เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลง
ของตราสารหรือสัญญา

“credit rating”

อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถใน
การชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk”

ความเสี่ยงด้าน FX

“delta”

อั ต ราเปรี ย บเที ย บการเปลี ่ ย นแปลงของราคาตราสารหรื อ สั ญ ญากั บ ราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives”

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“derivatives on

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives

organized exchange”
“discount rate”

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการคำนวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น

“DW”

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

“foreign REIT”

กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูป
บริษัททรัสต์ หรือรูปอื่นใด

“FX”

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS”

ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion)
ซึ ่ ง ได้ แ ก่ ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์ สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการลงทุน
ในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน

“guarantor rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน

“international scale”

มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade”

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

“IOSCO”

International Organization of Securities Commissions

“IPO”

การเสนอขายตราสารต่ อ ประชาชนเป็ นการทั ่ วไปในครั ้ งแรก (Initial Public
Offering)

“issue rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
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“issuer rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price”

มูลค่าตามราคาตลาด

“MF”

กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF”

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale”

มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV”

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

“net exposure”

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรั พย์สิน
ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น

“Non-retail MF”

กองทุนรวมที่มีผู้ ถือหน่วยลงทุ นทั้ งหมดเป็ นผู้ล งทุ นประเภทสถาบั น ซึ่งอยู่
ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่
รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

“notional amount”

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation”

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิง
ถึง (obligation category & obligation characteristics)

“options”

สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives”

derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives

“P/N”

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration”

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการคำนวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน

“regulated market”

ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทำ
หน้ า ที ่ ก ำกั บ ดู แ ลด้ า นหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ตราสารที ่ ม ี ล ั ก ษณะทำนองเดี ยวกั บ
หลักทรัพย์

“repo”

ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement)

“retail MF”

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo”

ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL”

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

“securities lending”

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants”

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

“single entity limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
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“SIP”

Specific Investment Products

“SN”

ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating”

อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึ่ง
เป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น

“TBMA”

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC”

บล. ที ่ ไ ด้ รับใบอนุ ญาตประกอบธุรกิ จหลั กทรัพย์ ประเภทการให้ สินเชื่อเพื่อ
ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR”

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription
Right)

“underlying”

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE”

World Federation of Exchanges

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : SCB CHINA A-SHARES FUND
1.3. ชื่อย่อ : SCBCHAFUND
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครั้ง
1.6. การกำหนดอายุโครงการ : ไม่กำหนด
1.7. อายุโครงการ : - ปี - เดือน - วัน
1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกำหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :
บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติสิ้นสุดลง โดยจะไม่นำกองทรัพย์สิน
ไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรืออาจพิจารณาเลิกโครงการ โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้
บริษัทจัดการจะดำเนินการดังกล่าวโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สำคัญในกรณีดังต่อไปนี้
(1) กองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน
(2) กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม อันเนื่องจากปัจจัยอื่นใดทีท
่ ำให้
ผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ
(3) มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(4) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม และ/หรือมีเหตุให้
เชื ่ อ ได้ ว ่ า เป็ นการปกป้ อ งรั ก ษาผลประโยชน์ ของกองทุ น และผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ น ซึ ่ งอาจส่ งผลกระทบต่ อ
ผลตอบแทนของกองทุนที่ไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการคาดหวัง
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(5) ไม่ ส ามารถสรรหาหรื อ ลงทุ น ในกองทุ น รวมต่ า งประเทศใด ๆ ที ่ ม ี น โยบายการลงทุ น สอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนได้โดย
ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว
1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วย
ลงทุนที่เสนอขาย :
2.1. จำนวนเงินทุนของโครงการ : 30,000,000,000.00 บาท
2.2. เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงการ) :
1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวน
เงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนโครงการหรือไม่เกิน 750 ล้านบาท (คิดเป็น
จำนวนหน่วยลงทุนไม่เกิน 75,000,000 หน่วย) ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวน
เงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของ
โครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการ
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
2) หากบริษัทจัดการนำเงินไปลงทุนต่างประเทศแล้วเกินร้อยละ 75 ของวงเงินที่บริษัทจัดการได้รับจัดสรร
เพื่อลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิขอวงเงินเพิ ่มเพื ่อลงทุนต่างประเทศจากสำ นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอาจตามกฎหมาย และขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเงินทุนจด
ทะเบียนของโครงการได้โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
อนึ่ง การเพิ่มหรือลด และ/หรือการโอนหรือรับโอนวงเงินรับอนุญาตให้สามารถไปลงทุนในต่างประเทศตาม
เงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลกระทบถึงจำนวนเงินทุนของโครงการซึ่งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที่จะดำเนินการโดยไม่ขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนได้ และ/หรือบริษัทจัดการอาจยุติหรือปิดเสนอ
การขายหน่วยลงทุนครั้งแรกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนได้ รวมถึงในกรณีที่กองทุนระดมทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ไม่เพียงพอต่อการลงทุนในต่างประเทศ หรือด้วยเหตุอื่นใดที่
กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่า
จองซื้อ/สั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ/สั่งซื้อหน่วยลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วั นนั บ ตั ้ งแต่ วั นถั ดจากวั นยุ ติ ก ารเสนอขายหน่ วยลงทุ น หรื อ วั นยกเลิ ก การจัดตั้ง
กองทุนแล้วแต่กรณี
2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท
2.4. จำนวนหน่วยลงทุน : 3,000,000,000.0000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท
2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. SCBCHAA

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1.00 บาท

2. SCBCHAR

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1.00 บาท

3. SCBCHA

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1.00 บาท

4. SCBCHAP

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1.00 บาท
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5. SCBCHAE

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1.00 บาท

6. SCBCHA-SSF

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. SCBCHAA

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 1.00 บาท

2. SCBCHAR

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 1.00 บาท

3. SCBCHA

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 1.00 บาท

4. SCBCHAP

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 1.00 บาท

5. SCBCHAE

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 1.00 บาท

6. SCBCHA-SSF

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 1,000.00 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. SCBCHAA

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน 1.00 บาท

2. SCBCHAR

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน 1.00 บาท

3. SCBCHA

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน 1.00 บาท

4. SCBCHAP

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน 1.00 บาท

5. SCBCHAE

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน 1.00 บาท

6. SCBCHA-SSF

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. SCBCHAA

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

2. SCBCHAR

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

3. SCBCHA

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

4. SCBCHAP

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

5. SCBCHAE

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

6. SCBCHA-SSF

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด
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รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. SCBCHAA

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 1.00 บาท

2. SCBCHAR

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 1.00 บาท

3. SCBCHA

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 1.00 บาท

4. SCBCHAP

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 1.00 บาท

5. SCBCHAE

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 1.00 บาท

6. SCBCHA-SSF

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. SCBCHAA

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

2. SCBCHAR

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

3. SCBCHA

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

4. SCBCHAP

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

5. SCBCHAE

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

6. SCBCHA-SSF

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อ และ/หรือ คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หากมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือ และ มูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนสุทธิ และ มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าสุทธิ ของแต่
ละบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย ของหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อรวมกันทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการแล้ว มีมูลค่ารวมกันเกินกว่า 1 ล้านบาท
บริ ษั ท จั ดการขอสงวนสิ ทธิเปลี ่ยนแปลงเงื่ อนไขดั งกล่ าวข้ างต้ นตามดุลยพิ นิ จของบริษัทจัดการ โดยจะ
ประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนหรือมูลค่าขั้นต่ำข้างต้นตามข้อ 2.6 –
2.11 (ถ้ามี) ในอนาคต โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ไม่
น้อยกว่า 1 วันก่อนวันดำเนินการดังกล่าว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการ
ลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและ
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อระดมเงินออมและเงินลงทุนจากประชาชนทั่วไป นิติบุคคล และ/หรือสถาบันต่างๆ ที่มุ่งหวังผลตอบแทน
จากการนำเงิ น ไปลงทุ น ในต่ า งประเทศ โดยกองทุ น จะเน้ น ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมใน
ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ที่มีนโยบายลงทุนหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี CSI 300 เพื่อให้ผลการ
ดำเนิ นงานของกองทุ นก่ อ นหั ก ค่ า ธรรมเนี ยมและค่ าใช้ จ่ า ยใกล้ เ คี ยงกั บ ผลตอบแทนของดั ชนี CSI 300
ดังกล่าว
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF)
- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund )
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : ChinaAMC CSI 300 Index ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ฮ่องกง (HONG KONG)
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ
3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : การลดความเสี่ยง (Hedging)
3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : อื่น ๆ
- กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive
Management) ส่วนกองทุน ChinaAMC CSI 300 Index ETF (กองทุนหลัก) มุ่งหวังให้ผลประกอบการการ
เคลื่อนไหวตามดัชนี (Passive Management)
3.9. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :
1.ดัชนี CSI 300 สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ: ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน
ของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%
หมายเหตุ:
กองทุนจะใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Benchmark) ตามกองทุนหลัก
บริ ษั ท จั ดการขอสงวนสิ ทธิ ที ่จะเปลี ่ยนแปลงตัวชี ้ วัดในการเปรียบเทียบตามที ่บ ริษั ทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้ งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการ
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เปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐาน
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้
ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใน
เวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
รายละเอียดเพิ่มเติม :
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)
ได้แก่ ChinaAMC CSI 300 Index ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (
ETF) ที ่ ซ ื ้ อ ขายในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฮ ่ อ งกง ( The Stock Exchange of Hong Kong Limited “SEHK”)
บริหารงานภายใต้ความดูแลของ China Asset Management (Hong Kong) Limited และลงทุนในสกุลเงิน
หยวน (RMB) โดยมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี CSI 300 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของ
กองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี CSI 300 ดังกล่าว โดยกองทุน
มี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลีย
่ ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความ
เสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในส่วนที่เหลือจากการลงทุนบริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสาร
กึ่งหนี้กึ่งทุนและ/หรือเงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝากทั้งในประเทศ รวมถึงอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อื่นหรือ
ทรั พย์ สิ นอื ่ น และ/หรือหาดอกผลโดยวิ ธี การอื่ นอย่ างใดอย่ างหนึ ่ งหรื อหลายอย่ าง ตามที่ คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
แม้ ว ่ า ตามเกณฑ์ ข อง Hong Kong Securities and Futures Commission กองทุ น หลั ก สามารถลงทุ นใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนและป้องกันความเสี่ยงจาก
การลงทุ น ได้ แต่ ท ั ้ ง นี ้ กองทุ น หลั ก ไม่ ม ี ค วามตั ้ ง ใจจะลงทุ น ในสั ญ ญาซื ้ อ ขายล่ ว งหน้ า เพื ่ อ ทั ้ ง สอง
วัตถุประสงค์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ จะลงทุนหรื อมีไว้ในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนโดยจะป้องกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุล
เงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดย
เป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ ท ี ่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด นอกจากนี ้ ในส่ ว นของการลงทุ นใน
ประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note)และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment
grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมทั้งตราสารทุนที่
ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) อนึ่ง กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับ
ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถื อ ที่
สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรื อ จดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรั พย์ (listed securities) แล้ ว แต่
กรณี ในขณะที ่ ก องทุ นลงทุ น แต่ ต ่ อ มามี ก ารเปลี ่ ยนแปลงเป็ น non – investment grade หรื อ unlisted
securities เท่านั้น
ในกรณีสถานการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกั บ
ความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยได้ โดย
ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
1. 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียน
2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ ยน
หน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสม
เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่าง ๆ เป็นต้น และ/หรือ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ และ/หรือกรณีที่วงเงินลงทุนในต่างประเทศเต็มเป็นการชั่วคราว และ/
หรือในช่วงระหว่างรอการอนุมัติการเพิ่ิมวงเงินลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือมี
เหตุผลที่จำเป็นและสมควร ส่งผลให้กองทุนอาจไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ทันที หรืออาจ
จำเป็นต้องชะลอการลงทุนในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว ดังนั้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถ
ลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการตามข้างต้นได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรายงาน
การไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไปตามสัดส่ วนการลงทุ นที ่กำหนดไว้ ในโครงการตามประกาศต่ อสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
อนึ่ง หากในกรณีที่การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศหรือ กองทุน ChinaAMC CSI 300 Index ETF นั้น
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น หรือมี
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นๆ ของกองทุนหลักนี้ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน
อั ต ราค่ าธรรมเนี ยม การลงทุ นหรื อมี ไว้ซึ ่ งทรั พย์ ส ินอื ่นใดที ่ ขั ดต่ อ หลั กเกณฑ์ ที ่ ส ำนั กงานคณะกรร มการ
ก.ล.ต. กำหนด หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่น ๆ ที่มีนโยบาย
การลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญ หรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุนต่างประเทศ
ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จนอาจมีผลกระทบต่อกองทุน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
หนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับ
ดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกองทุนในฐานะ
ผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่ส่งผลกระทบหรือความเสี ยหายต่อกองทุน กล่าวคือ ในกรณีที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลต่อกองทุนหลัก (Master fund) และ/หรือบริษัทจัดการอย่างมีนัยสำคัญ หรือใน
กรณีที่มีกองทุนอื่นที่มีนโยบายใกล้เคียงกันและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษัทเห็นว่า
การย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศหรื อ
กองทุ น หลั ก (Master Fund) เป็ น กองทุ น ต่ า งประเทศอื ่ น ได้ ตามดุ ล ยพิ น ิ จ ของบริ ษ ั ท จั ด การ ซึ ่ ง การ
ดำเนินการดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว โดยบริษัทจัดการจะ
คำนึ งถึ งผลประโยชน์ ของผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ นเป็ นสำคั ญ ทั ้ งนี ้ บริ ษั ท จั ด การจะแจ้ งการเปลี ่ ย นแปลงและ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนทำการลงทุน
ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 15 วัน
ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย กองทุนจะยกเว้นไม่นำเรื่องการลงทุนซึ่งจะ
ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนมาบังคับใช้ในช่วงดำเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนเพื่อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม ซึ่งจะใช้ระยะเวลาภายใน 30 วันทำการ
ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ปลายทาง หากปรากฏว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนรวมไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
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สำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยกองทุ นปลายทางดั งกล่ า วเป็ นกองทุ นต่ างประเทศที ่ ไ ม่มี
วัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนรวมดัชนีหรือกองทุนรวมอีทีเอฟ
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรั พย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการใดติดต่อกัน คิด
เป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมู ลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ท ี่ดี
ที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่
ปรากฏเหตุ
(2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะ
ลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว
ด้วย
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีการดำเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย กองทุน จะยกเว้นไม่นำเรื่องการลงทุน
ซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนมาบังคับใช้ในช่วงดำเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน
ทั้งนี้ ในการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการพิจารณาดำเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ โดยการทยอยโอนย้ายเงินลงทุนอาจส่งผลให้
ช่วงระยะเวลาดังกล่าว กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศมากกว่า 1
กองทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการข้างต้น อย่างไรก็ตามหากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่
มีนโยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมได้
บริษัทจัดการจะทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และจะลงทุนในสกุล
เงินหยวนเป็นสกุลเงินหลัก ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนหลักเป็นตลาดหลักทรัพย์อื่นใดนอกเหนื อจากตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และสกุลเงินลงทุนเป็นสกุล
เงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินหยวนในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
ข้อมูลทัว่ ไปของกองทุน ChinaAMC CSI 300 Index ETF (กองทุนหลัก)
(แหล่งที่มาของข้อมูล: รายละเอียดของกองทุน ChinaAMC CSI 300 Index ETF ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2557)

ลักษณะทัว
่ ไปของกองทุน
ประเภท

กองทุนรวมอีทีเอฟ
(Exchange Traded Fund (Equity ETF))

นโยบายการลงทุน

มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี CSI 300
เพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียม
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และค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี CSI 300
ดังกล่าว
วันจัดตั้งกองทุน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2555

ประเทศที่จดทะเบียน

จีน

ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน

ฮ่องกง (SEHK)

อายุกองทุน

ไม่กำหนดอายุโครงการ

การจ่ายปันผล

จ่ายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

สกุลเงิน

หยวน (RMB)

Bloomberg Fund Ticker

83188 HK Equity

Bloomberg Index Ticker

SHSZ300 Index

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อขาย

200 units

ดัชนีอ้างอิง (Index)

CSI 300 Index

ผู้จัดการกองทุน (Manager)

China Asset Management (Hong Kong) Limited

ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee)

Cititrust Limited

เว็บไซต์ (website)

http://etf.chinaamc.com.hk/HKen/CSI300
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา
่ ยต่างๆ ของกองทุนหลัก*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee)

ร้อยละ 0.70 ต่อปี

ค่าธรรมเนียมรวม (Gross Expenses)

ร้อยละ 0.85 ต่อปี

* อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ของกองทุนได้ ทั้งนี้ หากการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการเปลีย
่ นแปลงอัตรา
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุนนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ ภายใน 60 วันก่อน
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราใหม่
** ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน
ดัชนี CSI 300 Index
- ดัชนี CSI 300 Index เป็นดัชนีราคาหุ้นชนิดถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตลาดและการกระจายของผู้ถือหุ้ นราย
ย่ อ ย (a free-float adjusted, category-weighted index) ซึ ่ งใช้ ว ัดผลตอบแทนของหุ ้น A-Shares ที ่ ซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange) หรือ ตลาดหลักทรัพย์เซิ่นเจิ้น (Shenzhen
Stock Exchange) ดัชนีประกอบด้วยหุ้น 300 ตัว ซึ่งมีมูลค่าการตลาดใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องดี ที่เป็น
บริษัทจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศจีน ดัชนีถูกคำนวนและเผยแพร่เป็นสกุลเงินหยวนตาม
เวลาจริง(on a real-time basis) ดัชนีได้รับการดูแลโดย China Securities Index Co., Ltd.
- ดัชนีเป็นดัชนีแบบ price return index ซึ่งคำนวณผลตอบแทนของส่วนประกอบของดัชนีบนพื้นฐานที่ว่า
เงินปันผลจะไม่มีการนำกลับมาลงทุนใหม่
- ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ดัชนีมีมูลค่ารวมทั้งหมด 4375 พันล้านหยวน และประกอบด้วยหุ้นทั้งหมด 300
ตัว
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3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
มีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธี อื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่น
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่ า ตราสารทางการเงิ น ใด ๆ นอกเหนื อ จากทรั พ ย์ ส ิ น ที ่ ร ะบุ ใ นข้ อ 13 ซึ ่ ง มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้
มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่ อนไขให้กองทุนสามารถขาย
คืนผู้ออกตราสารได้)
1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งบริษัทจัดการ
สามารถเข้ า ถึ งได้ เพื ่ อนำมาประกอบการพิ จารณาตั ด สิ นใจลงทุ นได้ อ ย่ างสม่ ำ เสมอ และมี ข้ อ มู ล ราคาที่
สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการ
อันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กำหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณี ท ี ่ เ ป็ นการลงทุ นใน B/E หรื อ P/N ที ่ อ อกตราสารดั งกล่ าวเพื ่ อ ชำระหนี ้ ก ารค้ า B/E หรื อ P/N
ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวน
รวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
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1. กรณีเป็นหน่วย CIS
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่
1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับ
การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์
single entity limit ของกองทุนนั้น
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์
product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น
(อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives ที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ซึ่งเป็นการเข้าทำ
ธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging))
1.3 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กำหนดในข้อ 1.
2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่
1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.2 จดทะเบียนซื้อขายใน SET
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 9.
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธพ.
1.2 บง.
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1.3 บค.
1.4 บล.
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธปท.
1.7 กองทุนฟื้นฟู
1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2. ตราสารที่ใช้ในการทำ reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit
rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั้ น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็น
ผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็น
ตั๋วที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.4.1 มี issue rating หรื อ issuer rating อยู ่ ใ นอั นดับ แรก โดยกรณี ที่ เป็ น issuer rating ต้ อ งเป็น credit
rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่
น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดั งกล่าวต้องมี credit rating อย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคา
ที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม
3. ระยะเวลาการรับชำระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้ อ กำหนดเพิ ่ ม เติ ม ที ่ บลจ. ต้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ส ำหรั บ การลงทุ น ใน reverse repo ตามเกณฑ์ ท ี ่ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
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1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่คู่สัญญา
ดังกล่าวกระทำการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ที่ สามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนิน
กิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธปท.
1.3 กองทุนฟื้นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธพ.
1.6 บง.
1.7 บล.
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที่มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ
หลักทรัพย์ที่ ธปท. ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดำเนินการดังนี้
3.1 ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็น
หลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว๋ และเป็น
ตั๋วที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เ ป็น issuer rating ต้องเป็น credit
rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้ำประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิ ทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมี
ผลให้ บลจ. สามารถบังคับชำระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
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3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตาม
หลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั้นเอง
3.4 ดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่
ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรื อ issuer rating อยู ่ ใ นอั น ดั บ แรก โดยกรณี ท ี ่ เ ป็ น issuer rating ต้ อ งเป็ น
credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลั ก ษณะและสาระสำคัญของสั ญญา ให้ ใ ช้ สัญญาที่ มี ลั กษณะและสาระสำคัญของสั ญญาตามประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญายืม
และให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างดังนี้
1.1 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.2 underlying อื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน
(spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่
ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็น ที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและ
เปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ.จะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณี MF ได้ ระบุ เ กี ่ ยวกั บ การลงทุ นใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที ่ จะลงทุ นไว้
อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ดังนี้
2.2.2.1 กรณี เ ป็ น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้ อ งมี ค ู ่ ส ั ญ ญาอี ก ฝ่ า ยหนึ ่ ง เป็ น ธพ. ธนาคารที ่ มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
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2.3 ในกรณี ท ี ่ จ ะต้ อ งมี ก ารชำระหนี ้ ด ้ ว ยการส่ งมอบสิ น ค้ า เมื ่ อ derivatives สิ ้ น สุ ด ลง สิ น ค้ า นั ้ น ต้ อ งเป็ น
ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็
ตาม
3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บลจ.ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุน
อาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และ
เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง
ในกรณีที่ บลจ.ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุน
ใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันที่ 15 และ
วันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่า
ยุติธรรมภายในวันทำการถัดไป
5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. ร้องขอได้
6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
6.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น
6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังนี้
6.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะ
ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit
event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื ้อประกันความเสี ่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event
ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกำหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชำระ
หนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap)
หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ ม obligation ซึ่งจะมีการชำระ
ราคากั น เฉพาะในส่ ว นของสิ น ทรั พ ย์ ร ายนั ้ น แต่ ข ้ อ ตกลงจะครบกำหนดเมื ่ อ เกิ ด credit event ขึ ้ น กั บ
obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ ่ ง ได้ แ ก่ การตกลงในฐานะผู ้ ซ ื ้ อ ประกั น ความเสี ่ ย งของสิ น ทรั พย์
อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่ จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมี
ภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน
และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะ
โอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความ
เสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
6.3 ต้ อ งใช้ ส ั ญ ญามาตรฐานตามที ่ ก ำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association
(ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้
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6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายอื่น
6.3.2 ไม่ ม ี ข ้ อ กำหนดที ่ ท ำให้ ส ิ ท ธิ ท ี ่ ก ำหนดไว้ ใ นตราสารแห่ งหนี ้ ห รื อ สั ญ ญาซื ้ อ ขายล่ ว งหน้ า ที ่ credit
derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป
6.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่น
ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการ
ทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสาร
ของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื่นของภาคผนวกนี้
ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ แต่กองทุนได้ดำเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเ งื่อนไขให้กองทุนสามารถ
ขายคืนผู้ออกตราสารได้)
1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถ
เข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมู ลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อ มูลที่เชื ่อถือ ได้ ซึ่ งจัดทำตามหลักวิชาการอั นเป็ นที่
ยอมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กำหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณี ท ี ่ เ ป็ นการลงทุ นใน B/E หรื อ P/N ที ่ อ อกตราสารดั งกล่ าวเพื ่ อ ชำระหนี ้ ก ารค้ า B/E หรื อ P/N
ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1
ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวน
รวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ดังนี้
1. กรณีเป็นหน่วย CIS
1.1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่
1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
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1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลักษณะดังนี้
1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู ่ ภ ายใต้ ก ารกำกั บ ดู แ ลของหน่ ว ยงานต่ า งประเทศที ่ ก ำกั บ ดู แ ลด้ า น
หลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS
ต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิก
สามัญของ IOSCO
1.2.3 ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้อง
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสำหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทุนราย
ย่อยของประเทศนั้น
1.3 ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้
ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงานกำหนด
1.4. ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจำกัด
การกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุน
ดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำ
แท่ง)
1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์
single entity limit ของ MF นั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที่เป็น SIP
1.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์
product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF นั้น
1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั้น
(อั ต ราส่วนการลงทุ นใน derivatives ที ่ ค ำนวณตามประเภททรั พย์ ส ิน (product limit) ซึ ่ งเป็ นการเข้าทำ
ธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging))
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่ MF ลงทุน ต้องเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภท
และชนิดเดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได้ และเมื่อนำทรัพย์สินที่ไม่สามารถลงทุนได้มาคำนวณตามสัดส่วน
(pro rata) แล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของ MF ดังกล่าว
1.5 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ
ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็น
และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานโดยก่อนการลงทุน บลจ.
จะจั ด ให้ ม ี ก ารเปิ ดเผยข้ อมู ล เหตุ ผ ลความจำเป็ นและค่ าธรรมเนี ยมที ่ เกี ่ ยวข้ อ งกั บ การลงทุ นในลั ก ษณะ
ดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย
2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กำหนดในข้อ 1
2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่
1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.2 จดทะเบียนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงิน
ฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
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3. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 2.
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในต่างประเทศ (reverse repo)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (securities lending)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่ สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างดังนี้
1.1 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.2 underlying อื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุ บัน
(spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่
ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและ
เปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณี MF ได้ ระบุ เ กี ่ ยวกั บ การลงทุ นใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที ่ จะลงทุ นไว้
อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ดังนี้
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณี ท ี ่ จ ะต้ อ งมี ก ารชำระหนี ้ ด ้ ว ยการส่ งมอบสิ น ค้ า เมื ่ อ derivatives สิ ้ น สุ ด ลง สิ น ค้ า นั ้ น ต้ อ งเป็ น
ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ ส่งมอบสินค้านั้นก็
ตาม
3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บลจ.ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุน
อาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และ
เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง
ในกรณีที่ บลจ.ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุน
ใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
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5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันที่ 15 และ
วันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่า
ยุติธรรมภายในวันทำการถัดไป
5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. ร้องขอได้
6.หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บลจ.จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
6.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น
6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังนี้
6.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะ
ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อ เกิด credit
event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื ้อประกันความเสี ่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event
ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกำหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชำระ
หนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap)
หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ ม obligation ซึ่งจะมีการชำระ
ราคากั น เฉพาะในส่ ว นของสิ น ทรั พ ย์ ร ายนั ้ น แต่ ข ้ อ ตกลงจะครบกำหนดเมื ่ อ เกิ ด credit event ขึ ้ น กั บ
obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ ่ ง ได้ แ ก่ การตกลงในฐานะผู ้ ซ ื ้ อ ประกั น ความเสี ่ ย งของสิ น ทรั พย์
อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมี
ภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน
และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะ
โอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความ
เสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
6.3 ต้ อ งใช้ ส ั ญ ญามาตรฐานตามที ่ ก ำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association
(ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้
6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายอื่น
6.3.2 ไม่ ม ี ข ้ อ กำหนดที ่ ท ำให้ ส ิ ท ธิ ท ี ่ ก ำหนดไว้ ใ นตราสารแห่ งหนี ้ ห รื อ สั ญ ญาซื ้ อ ขายล่ ว งหน้ า ที ่ credit
derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป
6.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อั ต ราส่ ว นการลงทุ น ในหลั ก ทรั พย์ ห รื อ ทรั พ ย์ ส ิ น อื ่ น เพื ่ อ เป็ น ทรั พ ย์ ส ิ น ของกองทุ น รวมในประเทศและ
ต่างประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
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ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่น
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1

ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จำกัดอัตราส่วน

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป

ไม่จำกัดอัตราส่วน

2.2 กรณี ม ี credit rating อยู ่ ใ นระดั บ investment
gradeแต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3

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

ไม่จำกัดอัตราส่วน

4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือ
ผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตรา
สารที่รัฐบาลเป็นประกัน

ไม่เกิน 20%
หรื อ ไม่ เ กิ น 10% เมื ่ อ เป็ น การลงทุ น ใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนา
อยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating
แบบ national scale ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด

5

ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือ ศุกูก ที่
ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน
ประเทศไทย
5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมี
รายละเอียดตาม filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้
< 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม
5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู ้ ม ี ภาระผู กพั นตามตราสารดั งกล่ าวต้ อ งเป็ น
บุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธ น า ค า ร เ พ ื ่ อ ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ์
การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น ้ ำ ห น ั ก ข อ ง ต ร า ส า ร ท ี ่ ล ง ท ุ น ใ น
benchmark + 5%
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5.2.3.7 ธนาคารเพื ่ อ การส่ ง ออกและนำเข้ า แห่ ง
ประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้
> 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่
ในระบบของ regulated market
6

6.1 ตราสารทุ นที ่ จดทะเบี ยนซื ้ อขายในกระดานซื้อ
ขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือ
ของตลาดซื ้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ต ่ า งประเทศ (แต่ ไ ม่
รวมถึ ง ตราสารทุ น ที ่ ผ ู ้ อ อกตราสารอยู ่ ร ะหว่ า ง
ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรื อ กฎหมายต่างประเทศ ซึ ่งหุ ้นของ
บริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย
หลั ก ทรั พย์ ต ่ า งประเทศ (แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง บริ ษ ั ท ที ่ อ ยู่
ระหว่ า งดำเนิ นการแก้ ไ ขเหตุ ท ี ่ อาจทำให้ ม ี ก ารเพิก
ถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อ
ขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกูก
ที ่ ผ ู ้ อ อกจั ด ตั ้ งขึ ้ นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้ นตาม
กฎหมายต่ า งประเทศ (แต่ ไ ม่ ร วมสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน
ประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
(กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating
แบบ national scale ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด)
6.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
6.4.3.1 ผู ้ ออกเป็ นบริ ษั ทจดทะเบี ยนใน SET หรื อใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ ำ ห นั ก ของทรั พ ย์ ส ิ น ที ่ ล งทุ น ใน
benchmark + 5%
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< 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม
6.4.3.1 หรื อ 6.4.3.2 ผู ้ ม ี ภ าระผู ก พั น ตามตราสาร
ดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศ
ไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบั น การเงิ น ต่ า งประเทศที ่ ม ี ล ั ก ษณะ
ทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้
> 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ใน
ระบบของ regulated market
6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment
grade
6.6 ธุ ร กรรมดั ง นี ้ ที ่ ค ู ่ ส ั ญ ญามี credit rating อยู ่ ใ น
ระดับ investment grade
(กรณี เ ป็ น การลงทุ น ในต่ า งประเทศหรื อ ผู ้ ม ี ภ าระ
ผู ก พั นมี ภู ม ิ ลำเนาอยู ่ ต่ างประเทศ สามารถเลือกใช้
credit rating แบบ national scale ซึ ่ ง เป็ น ไปตาม
เกณฑ์ ท ี ่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด)
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ
2 หรื อ ข้ อ 3.13.2 ส่ ว นที ่ 2 ข้ อ 2 ที ่ จดทะเบียนซื้อ
ขายหรื อ อยู ่ใ นระหว่ าง IPO เพื ่ อ การจดทะเบียนซื้อ
ขายในกระดานซื ้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ สำหรั บ ผู ้ ล งทุ น
ทั ่ ว ไปของ SET หรื อ ของตลาดซื ้ อ ขายหลั ก ทรั พย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซือ
้
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
7

ทรั พ ย์ ส ิ น อื ่ น นอกเหนื อ จากที ่ ร ะบุ ใ นข้ อ 1 - ข้ อ 6
(SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

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

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1

การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริ ษัทที ่อยู ่ ใ น
กลุ ่ ม กิ จ การเดี ย วกั น หรื อ การเข้ า เป็ น คู ่ ส ั ญ ญาใน
ธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

ไม่ เ กิ น อั ต ราใดอั ต ราหนึ ่ ง ดั ง นี ้ แล้ ว แต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ ำ ห นั ก ของทรั พ ย์ ส ิ น ที ่ ล งทุ น ใน
benchmark + 10%

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

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N
ที ่ น ิ ต ิ บ ุ ค คลตามกฎหมายไทย (ไม่ ร วมถึ ง สาขาใน
ต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่ง
จ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MFได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจาก
คู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending
หรือ derivatives)

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้
เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุน
คงเหลือ < 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มี
อายุโครงการ > 1 ปี

2

ทรัพย์สินดังนี้
2.1 B/E P/N ที ่ ม ี เงื ่อนไขห้ ามเปลี ่ยนมื อแต่ MF ได้
ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงิ น ฝากหรื อ ตราสารเที ย บเท่ า เงิ น ฝากที ่ มี
ระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตรา
สารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ศุกูก หรือตราสาร
Basel III ที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้
2.3.1 มี ล ั ก ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้ อ 6
ของส่ ว นที่ 1 : อั ตราส่ วนการลงทุ นที ่ คำนวณตามผู้
ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

รวมกันไม่เกิน 25%

31

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์
2.3.2 มี credit rating อ ย ู ่ ใ น ร ะ ด ั บ ต ่ ำ ก ว่ า
investment grade หรือไม่มี credit rating
(ข้ อ นี ้ ไ ม่ ใ ช้ ก ั บ การลงทุ น ของกองทุ น รวมปิ ด และ
กองทุ น buy & hold ที ่ ล งทุ น ใน B/E P/N SN เงิ น
ฝากหรื อ ตราสารเที ยบเท่ าเงิ นฝาก ที ่ ม ี อ ายุ ไ ม่ เ กิน
อายุ ก องทุ น หรื อ รอบการลงทุ นของMF หรื อ มี ก าร
ลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)
3

reverse repo

ไม่เกิน 25%

4

securities lending

ไม่เกิน 25%

5

total SIP ซึ่งได้แก่
5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 8 ใน
ส่ วนที ่ 1 : อั ตราส่ วนการลงทุ นที ่ คำนวณตามผู ้ ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
5.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ศุกูก SN หรือ
ตราสาร Basel III ที ่ ม ี อ ั นดั บ ความน่ า เชื ่ อ ที ่ ต ั ว ตรา
สารและ/หรือผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุน
ได้ (non-investment grade / unrated)

รวมกันไม่เกิน 15%

6

derivatives ดังนี้
6.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

6.2 การเข้ า ทำธุ รกรรม derivatives ที ่ ม ิ ใ ช่ เ พื ่ อการ
ลดความเสี่ยง (non-hedging limit

global exposure limit
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน
1

จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุน
ใน derivatives โดยต้ อ งไม่ เ กิ น 100%
ของ NAV
6.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้อน2
จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุน
ใน derivatives โดยมู ล ค่ า ความเสี ย หาย
สูงสุด (value-at-risk : VaR) ของ MF ต้อง
เป็นดังนี้
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV
(2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ
benchmark
หมายเหตุ : “การลงทุ น แบบซั บ ซ้ อ น”
หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน
( complex strategic investment) ห รื อ
การลงทุ น ในสั ญ ญาซื ้ อ ขายล่ ว งหน้ า ที ่ มี
ความซับซ้อน (exotic derivatives)
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7

หน่วย CIS ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (โดยหน่วย
CIS ดังกล่าวจะมีนโยบายสอดคล้องกับกองทุนรวม
และไม่ทำให้ความเสี่ยงของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสำคัญ)

ไม่จำกัดอัตราส่วน

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่
มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit
1,2

รายละเอียดของการคำนวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด

ส่ ว นที ่ 4 : อั ต ราส่ ว นการลงทุ นที ่ คำนวณตามความมี ส่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ยในกิ จการที ่ ล งทุ น ( concentration
limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1

หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง

ทุ ก MF รวมกั น ภายใต้ ก ารจั ด การของ บลจ. ราย
เดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25%
ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
(ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2

ตราสารหนี ้ ตราสารกึ ่ ง หนี ้ ก ึ ่ ง ทุ น ตราสาร
Basel III และศุกูกของผู้ออกรายใดรายหนึง่
(ไม่ รวมถึ งตราสารหนี ้ ภาครั ฐไทยหรื อ ตรา
สารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1 ไม่ เ กิ น 1 ใน 3 ของมู ล ค่ า หนี ้ ส ิ นทางการเงิ น
(financial liability)1 ของผู ้ อ อกตราสารรายนั้ น
ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สิน
ทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชี
ถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงิ นล่าสุด บลจ.
อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับ
มูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็
ได้ โ ดยข้ อ มู ล หนี ้ ส ิ น ทางการเงิ น นั ้ น จะต้ อ งเป็ น
ข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้
ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด 2
ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้ อ นี ้ ของผู ้ อ อกรายนั้ น
เป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มก
ี าร
ยื ่ น แบบ filing ในลั ก ษณะเป็ น โครงการ (bond
issuance program) ใ ห ้ พ ิ จ า ร ณ า เ ป ็ น ร า ย
โครงการ
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดย
เป็ นตราสารที่ อ อกใหม่ และมี credit rating อยู ่ ใ น
ระดั บ ต่ ำ กว่ า investment grade หรื อ ไม่ ม ี credit
rating ให้บลจ.ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการ
ของ บลจ.รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มู ล ค่ า การออกและเสนอขายตราสารดั งกล่ าวเป็น
รายครั ้ ง เว้ นแต่ กรณี ท ี่ ผ ู ้อ อกตราได้ มี ก ารยื ่นแบบ
filing ในลั ก ษณะเป็ น โครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ
(อั ต ราส่ ว นตาม 2.2 ไม่ ใ ช้ ก ั บ กรณี เ ป็ น ตราสารที่
ออกโดยบุคคล ดังนี้
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1. ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่า ด้ วยธุ รกิจ
สถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศ
ไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทย
เป็นสมาชิก
สถาบั น การเงิ น ต่ า งประเทศที ่ ม ี ล ั ก ษณะทำนอง
เดียวกับบุคคลตาม 1.-9.)
3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

- ไม่ เ กิ น 1 ใน 3 ของจำนวนหน่ ว ย CIS ทั้ ง หมด
ของ MF หรื อ กองทุ น CIS ต่ า งประเทศ ที ่ อ อก
หน่วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในกรณีดังนี้
(1) ก า ร ล ง ทุ นใน ห น่ ว ย CIS ข อ ง ก อ งทุ น ที ่ ม ี
ลั ก ษณะครบถ้ ว นดั ง นี ้ โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบ
จากสำนักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้
จั ด ทำงบการเงิ น ตามมาตรฐานการบั ญ ชี น ั ้ น โดยเป็ น มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที ่ ก ำหนดโดย
คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ที ่ เ ป็ น ที ่ ย อมรั บ ในระดั บ สากล เช่ น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรื อ
United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

1

2

รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร

“ทั ้ ง นี ้ การคำนวณสั ด ส่ ว นตามนโยบายการลงทุ น และอั ต ราส่ ว นการลง ทุ น ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม”
ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1.ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุ นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนดแต่ต่อ มาทรัพย์ สิ นที ่ลงทุนมีค ุณสมบั ต ิ ที่
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุ นได้อีกต่อไป บริษัท
จัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
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(1) จั ด ทำรายงานโดยระบุ รายละเอี ยดเกี ่ ยวกั บ ชื ่ อ จำนวน อั ต ราส่ ว นการลงทุ นและวั นที ่ ท รั พ ย์ ส ิ น ขาด
คุ ณ สมบั ติ และจั ด ส่ ง รายงานต่ อ ผู ้ ด ู แ ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วั น ทำการนั บ แต่ ว ั น ที ่ เ กิ ด กรณี ด ั งกล่ า ว
ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ไม่
เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติเว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 5.
(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ
จำนวน อั ต ราส่ ว นการลงทุ นในทรั พย์ ส ิ นดั งกล่ า ว รวมถึ งวั นที ่ ไ ด้ จำหน่ า ยทรั พย์ ส ิ นนั ้ นออกไปหรื อ วั น ที่
ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำ
การนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้อง
จัดทำรายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สำนั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู ้ ดูแลผลประโยชน์ แล้ ว แต่กรณี ภายใน 3 วั นทำการนั บแต่วันครบ
ระยะเวลาดังกล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการ
ลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ ม
บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่การลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่
วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนที่กำหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุน
เป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 5.
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภท
ทรัพย์สิน (product limit) สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋ว
สัญญาใช้เงิน ตามส่วนที่ 3 ในข้อ 1
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ (3) (ก)
(4) เมื่อบริษัทจัดการแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการจะจัดทำรายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับ
แต่วันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัท
จัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบ
ระยะเวลาดังกล่าว
(5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ คำนวณตามความมีส่วนได้
เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) ตามที่กำหนดในส่วนที่ 4 นอกจากการปฏิบัติตามข้อ (1) (2)
(3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจำนวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจำเป็นและสมควรโดย
ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุม หรือยื่นคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ ในกรณี ที่
ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือ
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ
ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้กับกองทุนรวมดังต่อไปนี้
(1) กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรั พย์สิน
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม (กองทุน buy & hold)
(2) กองทุ นรวมฟี ด เดอร์ ในส่ ว นที ่ เ ป็ นการลงทุ นในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมหรื อ หน่ ว ยของกองทุ น
ต่ า งประเทศที ่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามอั ต ราส่ ว นการลงทุ น ที ่ ค ำนวณตามความมี ส ่ ว นได้ เสี ย ในกิ จ การที ่ ล งทุ น
(concentration limit) โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
3. บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน
(concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน
(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบ
ระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการจะไม่แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อขยายวงเงินสำหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมฟีดเดอร์ดังกล่าวที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงานแล้วจนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด
(3) ในกรณีที่มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มีผู้รับผิดชอบ
การบริหารจัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตาม
เกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอืน
่ ใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้
ถือหน่วยลงทุนในลักษณะที่ซ้ำซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ บริษัทจัดการจะแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความ
จำเป็นในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีที่อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการจะจัดทำ
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่อัตราส่วนเป็นไป
ตามที่กำหนด และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่อัตราส่วนการลงทุน
เป็นไปตามที่กำหนด
4. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็น
เหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 หรือข้อ 3 แล้วแต่กรณี
โดยอนุโลม
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนั้น
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
5. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การ
ลงทุ น เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ท ี ่ ก ำหนดในข้ อ 1(2) หรื อ ข้ อ 2(3) หรื อ บริ ษ ั ท จั ด การมี ค วามเห็ น ว่ า การ
ดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความ
เหมาะสมได้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และจะส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของ
บริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงาน
ดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการแทนได้
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ส่วนที่ 6 : การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่ง รายงานต่อสำนัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่ อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนา
รายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ดำเนิ น การแก้ ไ ขให้ ส ั ด ส่ ว นการลงทุ น ของกองทุ น เป็ น ไปตามนโยบายการลงทุ น หรื อ ดำเนิ น การ
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน
90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธก
ี ารในการให้สิทธิแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้
บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณี
ที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที ่สัด ส่ว นการลงทุนไม่เ ป็ นไปตามนโยบายการลงทุ น แต่การเปลี่ ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้น
เพิ่มเติม
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :
- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
- สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF)
4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน

ชื่อย่อ

คำอธิบายเพิ่มเติม

SCBCHAA

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่า
ของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total return)

2. ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ SCBCHAR

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

3. ชนิดจ่ายเงินปันผล

SCBCHA

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล

4. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/
บุคคล

SCBCHAP

เหมาะสำหรั บ ผู ้ ล งทุ น ประเภทบุ ค คล กลุ ่ ม บุ ค คล นิ ต ิ บ ุ ค คล
สถาบันที่บริษัทจัดการกำหนดที่ต้องการสะสมผลประโยชน์จาก
การลงทุน (Total return) โดยในเบื้องต้นบริษัทจัดการกำหนด

1. ชนิดสะสมมูลค่า
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ให้ บ ริ ก ารเฉพาะผู ้ ล งทุ น กองทุ น สำรองเลี ้ ย งชี พ และ/หรื อ
กองทุนส่วนบุคคล ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั้น
5. ชนิดช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์

6. ชนิดเพือ
่ การออม

SCBCHAE

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
เ ช ่ น scb easy , scbam fund click เ ป ็ น ต ้ น แ ล ะ ช ่ อ ง ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม

SCBCHA-SSF

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถ
นำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/
หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม : ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล หากบริษัท
จั ด การเปิดให้บ ริ การหน่ วยลงทุ นชนิดอื่ นเพิ่ ม เติ มจะแจ้ งให้ ผ ู้ ถื อหน่ วยลงทุ นทราบล่ วงหน้าก่อ นการเปิด
ให้บริการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุนและ/หรือประเภทของผู้ลงทุน ในภายหลัง
ได้ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
หากในกรณี ท ี ่ เ ป็ นประโยชน์ ต ่ อ ผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ นบริ ษั ท จั ด การจะแจ้ งล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 1 วั นก่ อ นการ
เปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
หน่วยละ 10.00 บาท บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บวกภาษีมูลค่าเพิม
่ ซึ่งผู้สนใจลงทุน
สามารถติดต่อซื้อหน่วยลงทุนได้ทบ
ี่ ริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ในระหว่างเวลาทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ในกรณีที่มียอดการจำหน่ายหน่วยลงทุน เท่ากับจำนวน
เงินทุนของโครงการก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ปิดการเสนอขายและดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม
กรณีผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดานั้น ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่วยลงทุนได้หรือผู้ลงทุนตั้งแต่ 2
คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ก็สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันได้แต่สำหรับกรณีผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลนั้นผู้
ลงทุนไม่สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเริ่มให้บริ การดังกล่าวแก่ ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มให้บริการดังกล่าวซึ่งจะปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่
และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
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5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบสั่งซื้อหน่วยลงทุนและใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุน
ควรทราบ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอใช้บริการกองทุนได้ที่บริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกวันทำการในระหว่าง
เวลาทำการ
5.2.2 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ
(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบคำขอใช้บริการกองทุน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยกรอก
ใบคำขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตน
ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน
แล้วนำเอกสารดังกล่าว ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ลงนามไว้แล้ว รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ
ตามที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อไปยื่นที่บริษัทจัดการ
(2) มูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำ 5,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และภาษีมูลค่าเพิ่ม
5.2.2.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบคำขอใช้บริการกองทุน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยกรอก
ใบคำขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตน
ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน
แล้วนำเอกสารดังกล่าว ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ลงนามไว้แล้ว รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ
ตามที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อไปยื่ นที่ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี)
(2) มูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำ 5,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และภาษีมูลค่าเพิ่ม
5.2.2.3 ATM
บริ ษั ท จัดการอาจรั บคำสั ่งซื้ อหน่ วยลงทุ นผ่านบริ การธนาคารทางเอทีเอ็ ม ตามหลักเกณฑ์ เงื ่ อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่สำนักงาน
ของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ
5.2.2.4 Tele-bank
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่สำนักงาน
ของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ
5.2.2.5 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กำหนด ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ
สำนักงานใหญ่และสำนักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่ม
ให้บริการ
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5.2.2.6 Internet
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนและได้ขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตแล้ว สามารถ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่เว็บไซด์ของบริษัทจัดการ ภายใต้รายละเอียด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้
บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
5.2.2.7 หักบัญชี
บริษัทจัดการจะรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่
ได้ยินยอมให้หักบัญชีดำเนินการขั้นตอน/วิธีการตามที่บริษัทจัดการกำหนด และได้รับการพิจารณาอนุมัติให้
สามารถหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวได้ เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมในการซื้อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่
ระบุไว้เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหัก
บัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการหักเงิ นในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เว้น
แต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
5.3 การรับชำระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
5.3.1 บริษัทจัดการ
(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาเสนอขาย
โดยชำระเป็ นเงิ นสด/เงินโอน หั ก บั ญ ชี เงิ นฝากธนาคารตามที ่ บ ริ ษั ท จั ด การกำหนด หรื อ เช็ ค ดราฟต์ ที่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับที่ทำการของบริษัทจัดการที่รับคำสั่งซื้อภายในวันที่ส ั่ งซื้อ
เท่านั้น โดยเช็ค หรือดราฟต์จะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม
"บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด"หรือบัญชีจองซื้อกองทุนอื่นที่บริษัทจัดการอาจกำหนด
เพิ่มเติมได้ในอนาคต เพื่อ (ระบุชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน) และระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้หลัง เช็ค หรือดราฟต์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะออกหลักฐาน
การรับเงินและคำสั่งซื้อให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
อีกทั้ง บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด
ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือของสถาบันการเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดอนุญาต โดย
การตัดเงินจากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดในวันที่ที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ณ สถานที่ หรือช่วง
ระยะเวลาหรือภายใต้เงื่อนไขอื่นใด ตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์ www.scbam.com หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บริการรับชำระ
ค ่ า ซื ้ อ หน่ ว ยล งทุ น ด้ ว ยบั ต รดั ง กล่ า ว บริ ษ ั ท จั ด การจะแจ้ ง ให้ ผู้ ลงทุ น ทราบผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
www.scbam.com หรือช่องทางใดที่เหมาะสม การชำระด้วยบัตรดังกล่าวจะไม่มีการสะสมคะแนน เว้นแต่
ธนาคาร/บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นได้ในอนาคต
โดยไม่ ถ ื อ เป็ น การแก้ ไ ขโครงการ โดยบั ญ ชี ด ั ง กล่ า วอาจเป็ น บั ญ ชี เ งิ น ฝากของธนาคารพาณิ ช ย์ อ ื ่ นใด
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีออมทรัพย์ก็ได้ ซึ่งหากมีดอกเบีย
้ รับ หรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้น
ในบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน
บริษัทจัดการอาจกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
หรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริห ารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อชำระ
เป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้
ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิ ธีการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันสุดท้ายของ
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวัน
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ดังกล่าวโดยการรับชำระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียร์เช็ค เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสำคัญ
(2) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เต็มจำนวน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจาก
เงินดังกล่าว (ถ้ามี) เข้าบัญชี "กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์" ซึ่งเป็นบัญชีเดินสะพัด หรือบัญชีออม
ทรั พย์ ท ี ่ บ ริ ษั ท จั ด การได้เ ปิ ดไว้ ก ั บผู ้ ดู แลผลประโยชน์ ก องทุ น หรื อ บั ญ ชี อื ่ นที ่ บ ริ ษั ทจั ดการอาจกำหนด
เพิ่มเติมได้ในอนาคต ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันปิดการเสนอขายครั้งแรก
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีนี้ได้ในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการ
แก้ไขโครงการ
(3) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดำเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อ
นั้นและแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบทันทีโดยทางโทรศัพท์
(4) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยการหักบัญชีบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือ
บัตรอื่นใดของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือของสถาบันการเงินอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกำหนด
อนุญาต ทั้งนี้ หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการหักบัญชีบัตรดังกล่าวได้ หรือบริษัทจัดการมิได้รบ
ั เงินค่า
จองซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซื้อมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทำการถัด
จากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
(5) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระ
ค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาต
เป็นอย่างอื่น
(6) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น
(7) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอคืน
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ
(8) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุน
ของผู้สงั่ ซื้อหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
5.3.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงิ นค่าซื ้อหน่วยลงทุนได้ที ่ผู ้สนับ สนุ นการขายหรือรับซื้อคื นหน่ ว ย
ลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายในระยะเวลาเสนอขายโดยชำระเป็นเงินสด/เงินโอน หักบัญชี
เงินฝากธนาคารตามที่บริษัทจัดการกำหนด เช็ค ดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับ
สำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่รับคำสั่งซื้อภายในวันที่สั่งซื้อเท่านั้นในกรณีที่
ทำการสั่งซื้อเป็นเช็คหรือดราฟต์ ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่เดียวกับ
วันที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของ
บริ ษ ั ท หลั ก ทรั พ ย์ จ ั ด การกองทุ น ไทยพาณิ ช ย์ จำกั ด ” และในกรณี ท ี ่ ส ั ่ ง ซื ้ อ เป็ น เช็ ค หรื อ ดราฟต์ ผ ่ า น
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่น ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อและขีดคร่อม
เฉพาะสั่งจ่ายในนาม "บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด”ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวันและ/หรือ
บัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ และระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้หลัง เช็ค หรือดราฟต์ ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนจะออกหลักฐานการรับเงินและคำสั่งซื้อให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
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อีกทั้ง บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด
ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือของสถาบันการเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดอนุญาต โดย
การตัดเงินจากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดในวันที่ที่สั่ งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ณ สถานที่ หรือช่วง
ระยะเวลาหรือภายใต้เงื่อนไขอื่นใด ตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์ www.scbam.com หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บริการรับชำระ
ค่ า ซื ้ อ หน่ ว ยลงทุ น ด้ ว ยบั ต รด ั ง กล่ า ว บริ ษ ั ท จั ด การจะแจ้ ง ให ้ ผ ู ้ ล งทุ น ทราบผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
www.scbam.com หรือช่องทางใดที่เหมาะสม การชำระด้วยบัตรดังกล่าวจะไม่มีการสะสมคะแนน เว้นแต่
ธนาคาร/บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นได้ในอนาคต โดย
ไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบัญชีดังกล่าวอาจเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์อื่นใด ประเภท
บัญชีกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีออมทรัพย์ก็ได้ ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับ หรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้นในบัญชี
จองซื้อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน
บริษัทจัดการอาจกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน นี้ได้โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
หรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อชำระ
เป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้
ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันสุดท้ายของ
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวัน
ดังกล่าวโดยการรับชำระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียร์เช็ค เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสำคัญ
(2) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้เรียกเก็บเงินค่า
สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เต็มจำนวนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วย
ลงทุนและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากเงินดังกล่าว (ถ้ามี) เข้าบัญชี "กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้ นจีนเอแชร์" ซึ่ง
เป็นบัญชีเดินสะพัด หรือบัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน หรือบัญชี
อื่นที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติมได้ในอนาคต ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันปิดการเสนอขายครั้งแรก
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีนี้ได้ในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการ
แก้ไขโครงการ
(3) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะ
ดำเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้นและแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบทันทีโดยทางโทรศัพท์
(4) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยการหักบัญชีบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือ
บัตรอื่นใดของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือของสถาบันการเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด
อนุญาต ทั้งนี้ หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการหักบัญชีบัตรดังกล่าวได้ หรือบริษัทจัดการมิได้รบ
ั เงินค่า
จองซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซื้อมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทำการถัด
จากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
(5) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระ
ค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ บริษัทจัดการจะอนุญาต
เป็นอย่างอื่น
(6) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
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ลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่ วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น
(7) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอคืน
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ
(8) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุน
ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
5.3.3 ATM
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม โดยมีวิธีการรับชำระและการเก็บ
รักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
5.3.4 Tele-bank
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยมีวิธีการรับ ชำระและการเก็บ
รักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
5.3.5 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุ นทางไปรษณีย์โดยมีวิธีการรับชำระและการเก็บรัก ษาเงินค่ า ซื้ อ
หน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
5.3.6 Internet
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชี เงินฝากของผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ระบุไว้ในการขอใช้บริการกองทุน หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ธนาคารจะยกเลิกคำ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
อาจทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ
5.3.7 หักบัญชี
บริษัทจัดการจะรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่
ได้ยินยอมให้หักบัญชีดำเนินการขั้นตอน/วิธีการตามที่บริษัทจัดการกำหนด และได้รับการพิจารณาอนุมัติให้
สามารถหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวได้ เพื่ อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมในการซื้อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่
ระบุไว้เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหัก
บัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เว้น
แต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกวิธีการตามข้อ 5.2.2 และ 5.3 โดยบริษัทจัดการ
หรื อ ผู ้ สนับ สนุนการขายหรือรั บซื ้อคื นหน่ วยลงทุนที ่ ได้ รับ การแต่งตั ้งจากบริ ษัทจั ดการภายหลั งได้ ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการ
แต่ ง ตั ้ ง จากบริ ษ ั ท จั ด การกำหนด ซึ ่ ง วิ ธ ี ก ารเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ดั ง กล่ า วจะเป็ น ไปตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งหรื อ ได้ ร ั บ ความเห็ น ชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และ
สำนักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ เว็บไซต์ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ ซึ่งการ
ดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
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5.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
การเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณา
จัดสรรยอดการจัดจำหน่ายให้กับแต่ละสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแยก
จากกัน โดยแต่ละสำนักงานสาขาจะจัดสรรให้กับผู้สั่งซื้อโดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน”
ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนเหลือหลังจากวันเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที่
สั่งซื้อพร้อมกัน และมีจำนวนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือ
ทั้งหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อ หลังจากที่บริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริษัทจัดการมี
สิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนตามใบสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
หรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/
หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรื อ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ไม่
ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่บริษัทจัดการกำหนด
(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิ น และ/หรือ ใช้เป็น
ช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ
(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ ของธุ รกิจจัดการลงทุน หรือ ชื่อเสียงของ
บริษัทจัดการ
5.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและ/หรือในกรณีที่
บริษัทจัดการต้องยุติโครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เนื่องจากจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึง 35 ราย หรือมีการจัดสรร
หน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
อันเป็นเหตุให้สำนักงานปฏิเสธการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ
กำกั บ ตลาดทุ นว่ า ด้ ว ยการจดทะเบี ยนกองทรั พย์ ส ิ นเป็ นกองทุ น รวมและการแก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม รายการทาง
ทะเบียน หรือกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการลงทุน และ/หรือ
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถนำเงินไปลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ อันเนื่องจากประเทศที่กองทุนจะไปลงทุนมี
การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และ/หรือปัจจัยอื่นใดที่ทำให้ผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเข้าไปลงทุน
ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือด้วยเหตุอื่นใดที่กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะยุติการจำหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนพร้อมผลประโยชน์ใด ๆ
ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คขีดคร่อม
เฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้
บริการกองทุนหรือนำเข้าบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัท
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จัดการได้มีการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง ประเภทเดินสะพัดหรือออมทรัพย์ ซึ่งได้ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการ
กองทุน ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของ
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อ
หน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลานั้นได้อันเนื่องจาก
ความผิ ด พลาดของบริ ษั ท จั ด การเอง บริ ษั ท จั ด การจะชำระดอกเบี ้ ยในอั ต ราไม่ ต ่ ำ กว่ า ร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี
นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลานั้นให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วย
5.6 ข้อสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน
5.6.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุ นให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมด
เสียชีวิต
5.6.2 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (“กองทุน”) การ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน ให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที ่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้ แก่บ ุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริ ษัท
จั ด การมี วั ตถุ ประสงค์ ที ่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุ นของกองทุนให้ นั้ น รวมถึ งแต่ ไ ม่ จำกัด เพี ยง พลเมือง
สหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สิน
ของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
5.6.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับ
หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้
เกิดความเสี่ยงทางกฏหมายหรือต่อชื ่อเสี ยงของบริษัทจัดการหรือกองทุ น โดยบริษัทจัดการจะคำนึ งถึ ง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะเริ่ม
เปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ภายใน 1 เดือนนับแต่วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ สถานที่ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รั บ ซื ้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น (ถ้ า มี ) ให้ ผ ู ้ ล งทุ น ทราบต่ อ ไป บริ ษ ั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการเปลี่ ยนแปลง
กำหนดการดังกล่าวโดยจะประกาศให้ ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถสั่ งซื้อ
หน่วยลงทุนได้ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด
กรณีผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดานั้น ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่วยลงทุนได้ห รือผู้ลงทุนตั้งแต่ 2
คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ก็สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันได้แต่สำหรับกรณีผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลนั้นผู้
ลงทุนไม่สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเริ่มให้บริ การดังกล่าวแก่ ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มให้บริการดังกล่าวซึ่งจะปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่
และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
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ทั ้ งนี ้ บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ใ ห้ บ ริ ก ารบั ญ ชี ร่ ว มเฉพาะหน่ ว ยลงทุ นชนิ ด สะสมมู ล ค่ า ชนิ ด รั บ ซื ้ อ คื น
อัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคลและ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการเปิดให้บริการบัญชีร่วมแก่
หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลและชนิดเพื่อการออมนั้น หากบริษัทจั ดการจะเปิดให้บริการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันโดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิก เปลี่ยนแปลง
การให้บริการบัญชีร่วมสำหรับแต่ละชนิ ดหน่วยลงทุนได้ภายหลั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ ผู้ถ ือหน่ ว ย
ลงทุนทราบล่วงหน้า ซึ่งจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็นครั้งแรก บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มอ
ื การ
ลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อทำการศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการออมเพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน
6.2.1 วิธีการขายหน่วยลงทุนโดยติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุน
ควรทราบ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ และสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
และช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด โดยให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายนั้น ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่ว ยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับ รองโดยผู ้ด ู แล
ผลประโยชน์แล้ว
บริ ษั ท จั ดการจะจัดให้ ม ีหนั งสือ ชี้ ชวนส่ วนข้อ มู ลโครงการ ไว้ ณ ที ่ ท ำการทุ กแห่ งของบริษั ทจั ดการและ
สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ คืนหน่วยลงทุนเพื่อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที่สนใจจะ
ลงทุน
(ข) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าที่บริษัทจัดการกำหนด โดยกรอกรายละเอียดต่าง
ๆ ในใบคำขอใช้บริการกองทุน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยกรอกใบคำขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/
หรือใบสั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือแบบฟอร์มแสดงตนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือเอกสารอื่นใดตามที่
บริษัทจัดการกำหนด ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน แล้วนำเอกสารดังกล่าว ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ลง
นามไว้แล้ว รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนเต็มจำนวนไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ค) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด/เงินโอน หักบัญชีเงินฝากธนาคาร
ตามที่บริษัทจัดการกำหนด เช็ค ดราฟต์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ภายในวันสั่งซื้อในเขตหักบัญชีเดียวกับ
สำนักงานที่รับคำสั่งซื้อเท่านั้น ในกรณีที่ทำการสั่งซื้อเป็นเช็คหรือดราฟต์ ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
(มหาชน) ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “ธนาคารไทยพาณิชย์
จำกัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด” และในกรณีที่
สั่งซื้อเป็นเช็ค หรือดราฟต์ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื ่น ผู้
สั ่ งซื ้ อ จะต้อ งลงวั นที ่ เดี ยวกั บวันที่ ส ั่ งซื ้ อและขี ดคร่ อมเฉพาะสั ่ งจ่ ายในนาม"บั ญชี ซื ้อ กองทุ น บลจ.ไทย
พาณิชย์ จำกัด" ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวันและ/หรือบัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ และระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้
หลัง เช็ค หรือดราฟต์ ทั้งนี้ บริษั ทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะออก
หลักฐานการรับเงินและคำสั่งซื้อให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือของสถาบันการเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดอนุญาต โดยการ
ตัดเงินจากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดในวันที่ที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิ ท ธิ ท ี ่ จะรั บชำระค่ า ซื ้ อ หน่ วยลงทุ นด้ วยบั ตรเครดิ ต หรื อ บั ต รเดบิ ต หรื อ บั ต รอื่ นใด ณ สถานที่ หรื อ ช่วง
ระยะเวลาหรือภายใต้เงื่อนไขอื่นใด ตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์ www.scbam.com หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บริการรับชำระ
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ค ่ า ซื ้ อ หน่ ว ยลงทุ น ด้ ว ยบั ต รดั ง กล่ า ว บริ ษ ั ท จั ด การจะแจ้ ง ให้ ผ ู ้ ล งทุ นทราบผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
www.scbam.com หรือช่องทางใดที่เหมาะสม การชำระด้วยบัตรดังกล่าวจะไม่มีการสะสมคะแนน เว้นแต่
ธนาคาร/บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
(ง) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ หรือคำสั่งหักบัญชีเงินฝาก
ธนาคารตามที่บริษัทจัดการกำหนด ภายหลังกำหนดเวลารับฝากเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของแต่
ละสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อ หรือในกรณีที่เช็ค หรือดราฟต์
หรือคำสั่งหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ใ นวันที่สั่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัท
จัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคา
ขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการที่เรียกเก็บเงินได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้
(จ) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระ
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้
(ฉ) การสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยเช็คหรือดราฟต์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้เรียกเก็บเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เต็มจำนวนแล้ว ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะดำเนินการยกเลิก
รายการสั่งซื้อนั้น และแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบ
(ช) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยการหักบัญชีบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือ
บัตรอื่นใดของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือของสถาบันการเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด
อนุญาต ทั้งนี้ หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการหักบัญชีบัตรดังกล่าวได้ หรือบริษัทจัดการมิได้รบ
ั เงินค่า
จองซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซื้อมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทำการถัด
จากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
(ซ) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่รับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้รับใบสัง่
ซื้อหน่วยลงทุน และเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว จะมอบหลักฐานการรับเงินและคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
(ฌ) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอคืน
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ
(ญ) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงิน
และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์
ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น
(ฎ) การเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว จะทำในวันถัดจากวันที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวน
นั้น
(ฏ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่ บริษัท
จัดการเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้สท
ิ ธิ
ปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ และสำนักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
6.2.2 ATM
บริ ษั ท จัดการอาจรั บคำสั ่งซื้ อหน่ วยลงทุ นผ่านบริ การธนาคารทางเอทีเอ็ ม ตามหลักเกณฑ์ เงื ่ อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
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6.2.3 Tele-bank
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
6.2.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษท
ั จัดการ
กำหนด
6.2.5 Internet
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
(ก) ผู้สั่งซื้ อหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ต สามารถขอใช้บริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้สั่งซื้อหน่วย
ลงทุนจะสามารถทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยสามารถระบุเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (Client No.) ที่
จะใช้ ซ ื ้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ น ได้ ม ากกว่ า 1 หมายเลข ตามเงื ่ อ นไขและวิ ธ ี ก ารที ่ ธ นาคารกำหนดไว้ ใ นการ
ให้บริการ
(ข) เมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านอิ นเตอร์เน็ตจากธนาคารแล้วผู้ส ั่งซื้อหน่ ว ย
ลงทุนจะสามารถทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนได้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่าน
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซือ
้
หน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ดังกล่าว
เนื่องจากบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตเป็นบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้สั่ งซื้อ
หน่ ว ยลงทุ นที ่ ต กลงใช้ บ ริ ก ารธนาคารทางอิ นเตอร์ เ น็ ต กั บ ธนาคาร จะสามารถใช้ บ ริ ก ารอื ่ นๆ ที ่ ธ นาคาร
ให้บริการอยู่แล้ว นอกเหนือจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ดังนั้นผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการ
ทางอินเตอร์เน็ต อาจมีภาระที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด
(ค) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตได้ในวัน
ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดโดยให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ของวันทำการซื้อขายนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายซึ่งเป็นราคาที่รับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ง) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อจากบั ญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อ
หน่วยลงทุนที่ได้ระบุไว้ในการขอใช้บริการกองทุน หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ธนาคารจะยกเลิกคำสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจทำการ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ
(จ) การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าที่บริษัทจัดการกำหนด
โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการทำรายการ อนึ่ง วงเงินดังกล่าวเป็นวงเงินที่แยกต่างหากจากวงเงินโอนผ่าน
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตปกติของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีอยู่กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
(ฉ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทำรายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตที่ปรากฏอยู่กับธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
(ช) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตไม่ได้ หาก
ได้ทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิด
จากระบบงานที่ให้บริการในเรื่องดังกล่าว โดยทางบริษัทจัดการจะดำเนินการสอบสวนข้อผิดพลาด และ
แก้ ไ ขเสร็ จสิ้ นภายใน 30 วั น นั บ แต่ ว ั นที ่ไ ด้ รับ แจ้งจากผู้ ส ั่ งซื ้ อหน่ วยลงทุ น ตามแนวทางที ่ธ นาคารแห่ง
ประเทศไทยกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้
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(ซ) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับ รองสิทธิใ นหน่ ว ย
ลงทุนพร้อมใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี)
ให้แก่ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
อนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น
(ฌ) การเพิ่มหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะทำในวันทำการถัดจากวันที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น
โดยผู ้ ส ั ่ งซื ้ อ หน่ ว ยลงทุ นสามารถสอบถามผลการทำรายการสั ่ งซื ้ อ หน่ ว ยลงทุ นผ่ า นบริ ก ารธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ในวันทำการถัดไป
(ญ) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(ฎ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนการใช้
สิ ท ธิ ป ิ ดรั บคำสั ่ง ซื ้ อหน่ วยลงทุ น โดยจะปิ ดประกาศ ณ สำนั ก งานของบริ ษัท จั ดการ สำนั ก งานใหญ่และ
สำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
6.2.6 หักบัญชี
บริษัทจัดการจะรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่ง
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะใช้บริการการหักเงินจากบัญชีเงินฝากสามารถติดต่อบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยกรอกรายละเอียด
ต่างๆในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมในการซื้อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่
ระบุไว้เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหัก
บัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
6.2.7 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Planning Order)
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กำหนด
6.2.8 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
บริษัทจัดการจะรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น scb easy , scbam fund click เป็น
ต้น และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการขายหน่วยลงทุนตามข้อ 6.2 ได้ โดย
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลัง
ได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลง ทุนที่
ได้ ร ั บ การแต่ ง ตั ้ ง จากบริ ษ ั ท จั ด การกำหนด ซึ ่ ง วิ ธ ี ก ารขายหน่ ว ยลงทุ น ดั ง กล่ า วจะเป็ น ไปตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง หรื อ ได้ ร ั บ ความเห็ นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมทั้ งนี้ บริษัท
จั ด การจะแจ้ งให้ ส ำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ของบริ ษั ท จั ด การ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเริ่ม
ให้บริการดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสำคัญ
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- การจัดสรรหน่วยลงทุน
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อหลังจากที่บริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว
ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่
ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโครงการจัดการกองทุนรวมจากสำนั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ "สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน" ในกรณีที่สั่งซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร จะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่จะจัดสรรให้กับรายใดรายหนึ่งได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวน
สิ ท ธิ ที ่จะจั ดสรรหรื อไม่ จั ดสรรหน่ วยลงทุนแต่บ างส่ วนหรื อทั ้ งหมดก็ ได้ โดยไม่ จำเป็ นต้อ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ชื ่ อ เสียง ความรั บ ผิด ชอบทางกฎหมายของบริ ษั ทจั ดการ บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ทธิที่ จะจั ดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ในกรณี ท ี ่ บ ริ ษั ท จั ด การได้รั บ การจั ดสรรวงเงิ นเพิ ่ มเติ ม และได้ จดทะเบี ยนเพิ่ ม วงเงิ นลงทุนกั บสำนั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มเติมนั้น เพื่อเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื่อสิทธิในการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในลำดับก่อนได้
- การกำหนดเวลาและราคาขายหน่วยลงทุน
(1) กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
(ก) การทำรายการสั ่ งซื ้ อ หน่ วยลงทุ นผ่ า นเคาเตอร์ ธนาคาร ตั ้ งแต่ เ วลาเปิ ดทำการจนถึ งเวลา 14.30 น.
สำหรับบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 14.30 น. ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
ที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ในราคา
ขายหน่ ว ยลงทุ น ที ่ ค ำนวณได้ ณ สิ ้ น วั น ทำการซื ้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ น ซึ ่ ง เป็ น ราคาที ่ ร ั บ รองโดยผู ้ ด ู แ ล
ผลประโยชน์แล้ว
(ข) การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ในวันทำการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด แต่เป็นรายการนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด
หรือการทำรายการในวันหยุดทำการ หรือวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้กำหนดให้เป็นวันทำการซื้อขาย
หน่วยลงทุน ให้ถือเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายครั้งถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่
คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไปนั้น
(2) กรณีติดต่อกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่นอกเหนือจาก (1)
(ก) การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลา 14.30 น. ในวันทำการซื้อขายหน่วย
ลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่
บริษัทจัดการกำหนด ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคา
ที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ข) การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด แต่เป็นรายการ
นอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุดทำการ หรือวันทำการที่บริษัท
จัดการไม่ได้กำหนดให้เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการ
ซือ
้ ขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้ง
ถัดไปนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำรายการตามข้อ 6.4 ได้ กรณีเปลี่ยนแปลง
เวลาทำรายการอาจเป็นระยะเวลาที่มากกว่าหรือน้อยกว่าเวลาที่ระบุไว้ในโครงการ แต่ทั้งนี้จะไม่น้อยกว่า
เวลา 12.00 น. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดั งกล่าวล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็น
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ประโยชน์ ต ่ อ ผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ นบริ ษั ท จั ด การจะแจ้ งล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 1 วั นก่ อ นการเปลี ่ ยนแปลง โดย
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ า มี) อี ก ทั ้งแจ้งให้ส ำนั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วั นนั บ แต่ วั นเปลี่ ยนแปลง ซึ ่ งการ
ดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
- ข้อสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน
(1) บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิท ธิ ปฏิ เสธที ่ จะเสนอขายหน่ วยลงทุ นของกองทุนให้แ ก่ ผู ้ ลงทุ นที ่ เป็ นบุคคล
ธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมด
เสียชีวิต
(2) เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (“กองทุน”) การเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมี
วัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา
ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคล
ดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
(3) บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ป ฏิ เ สธคำสั ่ งซื ้ อ หน่ ว ยลงทุ นของผู ้ ล งทุ น หากการสั ่ งซื้ อดั งกล่ า วขั ด กั บ
หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้
เกิดความเสี่ยงทางกฏหมายหรือต่อชื ่อเสี ยงของบริษัทจัดการหรือกองทุ น โดยบริษัทจัดการจะคำนึ งถึ ง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
(4) สำหรับชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว/ถาวรตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการ
ใช้ ส ิ ท ธิ ปิ ดรั บคำสั ่งซื ้อ หน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่ านทางเว็ บ ไซต์ ของบริ ษั ทจัด การและเว็ บ ไซต์ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
6.3. การสั่งซื้อหน่วยลงทุน :
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะเริ่มเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยจะเริ่มเปิดรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะปิดประกาศ ณ
ที่ทำการของบริษัทจัดการ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการดังกล่าวโดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในวันทำการซื้อขายหน่วย
ลงทุนและช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด
สำหรับชนิดเพื่อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ
โดยในการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วย
ลงทุ น ตามวิ ธ ี เ ข้ า ก่ อ นออกก่ อ น (FIFO) โดยเรี ยงลำดั บ รายการ ตามวั นและเวลาที ่ ป รากฏในระบบนาย
ทะเบียน ทั้งนี้ การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร
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สำหรั บ ผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ นที ่ จะได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี จะต้ อ งถื อ หน่ ว ยลงทุ นครบตามร ะยะเวลาที่
กฎหมายภาษีอากรกำหนด ณ วันที่ขายหน่วยลงทุน
7.3. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
- แบบอัตโนมัติ
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า : มี
ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : มี
ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล : มี
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ : มี
ชนิดเพื่อการออม : มี
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
7.4.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่
บริษัทจัดการกำหนด ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็น
ราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอี ยดในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ของบริษัทจัดการให้ชัดเจนครบถ้วนถูกต้อง โดยเป็นจำนวนเงินหรือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่ว ย
ลงทุน โดยมีมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนครั้งละไม่ต่ำกว่าที่บริษัทจัดการกำหนด และนำไปยื่นที่บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เพื่อเป็น
หลักฐาน
(4) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืน
หน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้นมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้ งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่า ที่
บริ ษั ท จั ด การกำหนด บริ ษั ท จั ด การจะดำเนิ นการรั บ ซื ้ อ คื นหน่ ว ยลงทุ นของผู ้ ถ ื อหน่ วยลงทุ นทั ้ งหมดใน
รายการดังกล่าว
(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่คงเหลื อ ใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พร้อม
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ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(6) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน
ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการ
ในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่ ว ยลงทุ นที่ เ ปิดไว้ กั บธนาคารไทยพาณิ ชย์ จำกั ด (มหาชน) หรื อ ธนาคารพาณิชย์อื ่น(ที่ บริษัทจัดการ
กำหนด) ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนหรือจัดส่งเป็นเช็คขีดคร่อม
เฉพาะ สั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 10
(7) ในกรณี ท ี ่ ผ ู ้ถ ื อหน่ วยลงทุ นได้ยื ่ นคำสั ่ งขายคื นหน่ว ยลงทุ นต่ อบริ ษั ทจั ดการ และบริ ษั ท จั ด การยังไม่
สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตาม
ข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
ใดที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้
การยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน
(8) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือวันที่
คำนวนราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นได้ แล้วแต่กรณี
(9) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอ
ื หน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน
เงิน บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 9
7.4.2 ATM
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่สำนักงาน
ของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเริ่มให้บริการ
7.4.3 Tele-bank
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่สำนักงาน
ของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเริ่มให้บริการ
7.4.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท
จั ด การกำหนด ซึ ่ ง จะเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่สำนักงานของ
บริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเริ่มให้บริการ
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7.4.5 Internet
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ต สามารถขอใช้บริการธนาคาร
ทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
สามารถทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยสามารถระบุเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (Client No.) ที่จะใช้ซื้อ
ขายหน่วยลงทุนได้มากกว่า 1 หมายเลข ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารกำหนดไว้ในการให้บริการ
(2) เมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตจากธนาคารแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะสามารถทำการสั่งขายหน่วยลงทุนได้โดยปฏิบัติต ามเงื่อนไขและวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือว่า ผู้ถือหน่วย
ลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ดังกล่าว
เนื่องจากบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตเป็นบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ตกลงใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคารจะสามารถใช้บริการอื่น ๆ ที่ธนาคารให้บริการอยู่
แล้วนอกเหนือจากการสั่งขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ดังนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต
อาจมี ภ าระที ่ จ ะต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ ่ า ยต่ า งๆ อั น เกี ่ ย วเนื ่ อ งกั บ การใช้ บ ริ ก ารธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ต ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายนั้น ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อ
ขาย ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวทำการขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาทำการอื่นๆ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงิน/หน่วยลงทุนที่มีมูลค่าขั้นต่ำครั้งละไม่ต่ำ
กว่าที่บริษัทจัดการกำหนด โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการทำรายการ
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่าที่
บริ ษั ท จั ด การกำหนด บริ ษั ท จั ด การจะดำเนิ นการรั บ ซื ้ อ คื นหน่ ว ยลงทุ นของผู ้ ถ ื อหน่ วยลงทุ นทั ้ งหมดใน
รายการดังกล่าว
(6) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับ จากการขายคืน
หน่วยลงทุน โดยผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นั้น มากกว่า
มูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ใน
รายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วย
ลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
(7) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนคงเหลือ ใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนพร้อม
ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอืน
่
และชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการใน
ต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และ
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เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตามเลขที่ บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ใน
ใบคำขอใช้บริการกองทุน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 10
บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทำรายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตทีป
่ รากฏอยู่กับธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
(8) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตไม่ได้
หากได้ทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาดที่
เกิดจากระบบงานที่ให้บริการในเรื่องดังกล่าว โดยทางบริษั ทจัดการจะดำเนินการสอบสวนข้อผิดพลาดและ
แก้ ไ ขให้ เ สร็ จสิ ้ นภายใน 30 วั น นั บ แต่ ว ั นที ่ไ ด้ รั บ แจ้ งจากผู ้ ถื อหน่ว ยลงทุ น ตามแนวทางที่ ธ นาคารแห่ง
ประเทศไทยกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้
(9) การลดหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสอบถามผลการทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ในวันทำการถัดไป
(10) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 9
7.4.6 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
บริษัทจัดการจะรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น scb easy , scbam fund click
เป็นต้น และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อน
ื่ ใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : มี
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล : ไม่มี
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ : ไม่มี
ชนิดเพื่อการออม : ไม่มี
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้
บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้ว ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ดังกล่าวจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(2) การพิจารณาจำนวนเงินและการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากผลตอบแทน จากการ
ลงทุน และ/หรือเงินต้น
(3) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม (1) ข้างต้นโดยนำเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุน
ต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) หรือกองทุนรวมตราสารหนี้/กองทุนรวมตลาด
เงินที่บริษัทจัดการกำหนด หรือกองทุนรวมอื่นตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกองทุนที่รองรับ
จะเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด
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(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี
รายชื่อตามหลักฐานที่ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
(5) บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็น
เกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนในวันทำรายการรับซื้อคืนอัตโนมัติ จน
ทำให้หน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอต่อการทำรายการรับซื้อคืนอัตโนมัติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ทำรายการรับซื้อคืนอัตโนมัติหน่วยลงทุนคงเหลือทั้งหมด โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดเหตุการณ์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
(ก) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถูกคำสั่งยึดหรืออายัดหน่วยลงทุนโดยผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย บริษัทจัดการจะ
ไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่ถูกคำสังยึดหรืออายัด
ดังกล่าวเท่านั้น
(ข) กรณีที่หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนติดภาระจำนำอยู่ บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่ติดภาระจำนำดังกล่าวเท่านั้น
(ค) กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งนั้นๆ เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกความเห็นชอบให้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) ข้างต้นได้ เว้นแต่บริษัท
จัดการเห็นว่าเหมาะสมและอนุญาตเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
ในกรณีวันที่กำหนดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือตรงกับวันหยุด
ของประเทศที่กองทุนลงทุน (กรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ)หรือเป็นวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
มี ค ำสั่ งให้บ ริษั ทจั ดการหยุดรั บคำสั่ งซื ้ อหรือคำสั่ งขายคื นหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิด บริ ษั ท จั ดการจะ
ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป
บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 7.3 และข้อ 7.4 ได้
โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้ รับการแต่งตั ้งจากบริษัทจั ด การ
ภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกำหนด ซึ่งวิธี การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัท
จั ด การจะแจ้ งให้ ส ำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ของบริ ษั ท จั ด การ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
หากในกรณี ท ี ่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ ผู ้ ถ ื อหน่ วยลงทุ นบริ ษั ท จั ด การจะแจ้ งล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 1 วั น ก่ อ นการ
เพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัท
จัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในช่วงเวลาที่บริษัทจัดการ
กำหนด
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- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง การพิจารณาจำนวนเงินและจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของบริษัทจัด การ ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากผลตอบแทน
จากการลงทุน และ/หรือเงินต้น โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผ้ถ
ู ือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอันโนมัติตรงกับวันหยุดของวันทำการของบริษัท
จัดการ หรือวันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุน หรือวันหยุดทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกั บการ
ลงทุ น ในต่ า งประเทศ (ถ้ า มี ) ให้ เ ลื ่ อ นวั น ทำการรั บ ซื ้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น นั ้ น ไปเป็ น วั น ทำการถั ด ไป การ
ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผ ู้ถือหน่ว ยลงทุนชนิดรับ ซื้อคื นอัตโนมัติที่ม ีรายชื่อ ตาม
หลักฐานที่ปรากฎอยู่ในทะเบี ยนผู ้ถือหน่วยลงทุ นโดยขึ้ นอยู่ก ับดุล ยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะนำเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์
ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) หรือกองทุนรวมตราสารหนี้/กองทุนรวมตลาดเงินที่บริษัทจัดการกำหนด หรือ
กองทุนรวมอื่นตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกองทุนที่รองรับจะเป็นไปตามที่บริษัทจัดการ
กำหนด
7.6.1 การกำหนดเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
(1) กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
(ก) การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลา 14.30 น.
สำหรับบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 14.30 น.ในวันทำรายการซื้อขายหน่วย
ลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วย
ลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วย
ลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ข) การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี)
ในวันทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด แต่เป็นรายการนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัท
จัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุดทำการ หรือวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้กำหนดให้เป็นวันทำ
รายการซื้อขายหน่วยลงทุนใ้ห้ถือเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้ อขายหน่วยลงทุนครั้ง
ถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไปนั้น
(2) กรณีติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่นอกเหนือ
จาก (1)
(ก) การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึง
เวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนของวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการกำหนด ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำ
การซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ข) การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด แต่เป็น
รายการนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุดทำการ หรือวันทำการที่
บริษัทจัดการไม่ได้กำหนดให้เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ใ้ห้ถือเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย
หน่วยลงทุนครั้งถัดไปนั้น
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- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำรายการตามข้อ 7.5 และข้อ 7.6 ได้ กรณี
เปลี่ยนแปลงเวลาทำรายการอาจเป็นระยะเวลาทีม
่ ากกว่าหรือน้อยกว่าเวลาที่ระบุไว้ในโครงการ แต่ทั้งนี้จะไม่
น้อยกว่าเวลา 12.00 น. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดย
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) อีกทั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง ซึ่งการ
ดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับระยะเวลาในการส่งคำสั่งขายคืนล่วงหน้า
เพิ ่ ม เติม ในอนาคต โดยจะแจ้ งให้ ผ ู้ ถ ือ หน่ วยลงทุ นและผู ้ล งทุ นทั ่ว ไปทราบถึงการเปลี ่ ยนแปลงดั งกล่าว
ล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน โดยจะปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนัก งานใหญ่และสำนักงาน
สาขาของผู ้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื ้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษ ั ท จั ด การ และเว็ บ ไซต์ ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) อีกทั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
สำหรับชนิดเพื่อการออม การขายคืนหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์
ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากร
7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :
7.9.1. การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการใน
ต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่น (ที่บริษัทจัดการ
กำหนด) ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน หรือจ่ายเป็นเช็ค ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการกองทุน ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 10
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต
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8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ภายหลังหักค่าธรรมเนียม
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้วนำไปชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
บริษัทจัดการกำหนดให้ผู้ลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนอื่น (กองทุนต้นทาง) ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการมายังกองทุนนี้ได้ (กองทุนปลายทาง) โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขทีบ
่ ริษัทจัดการกำหนด
สำหรับชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/ชนิด
หน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนำไปชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง
โดยบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน ( FIFO)
โดยเรียงลำดับรายการ ตามวันและเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของชนิด
เพื่อการออมออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วย
ลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากร
ทั้งนี้ บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุน
เดียวกันได้ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วัน โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(1) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) หรือ
เรียกว่า “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)” โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการ
ขายคืนหน่วยลงทุน หรื อเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนอื่นๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการหรือ
บริษัทจัดการอื่น (เฉพาะชนิดเพื่อการออม) (กองทุนต้นทาง) ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำมาชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) สามารถสั่งสับเป ลี่ยน
หน่วยลงทุนเพี่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในข้อ 5 “การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก” หรือในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็น
วันเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ ระบุไว้ในข้อ 6 “การเสนอขายภายหลังการ
เสนอขายครั้งแรก” และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม
(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยจำนวน
ที ่ เ ป็ น ไปตามมู ล ค่ า ขั ้ นต่ ำ การสั ่ ง ซื ้ อ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น นี ้ อนึ ่ ง บริ ษ ั ท จั ด การอาจพิ จารณายกเว้ น
ข้อกำหนดมูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
อนุญาตเป็นอย่างอื่น
(ค) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ ว ย
ลงทุนเข้า (SWITCHING IN FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี้ โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิก
กองทุนอื่นๆภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อนำมาชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
(2) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ จะขายคื นหรือสั บเปลี่ ยนหน่ว ยลงทุนของกองทุ นนี้ (กองทุนต้นทาง) หรือ
เรียกว่า “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)” โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการ
ขายคื นหน่ วยลงทุ น หรื อ เงิ นที่ ได้ จากการเลิกกองทุ นนี ้ (กองทุ นต้ นทาง) ภายหลั งหักค่ าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการเองหรือบริษัทจัดการอื่น (เฉพาะชนิดเพื่อการออม) (กองทุนปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม
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(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ ผู้ถื อหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วย
จำนวนที่เป็นไปตามมูลค่าขั้นต่ำ/จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ซึ่ง
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
(ค) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจำนวนที่ได้ทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี้ ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอื่นๆ (กองทุนปลายทาง) ตามมูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง นั ้ นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางดังกล่าว
(ง) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏ
อยู ่ ใ นรายการที ่ บ ั นทึ ก โดยนายทะเบี ยนหน่ ว ยลงทุ น บริ ษั ท จั ด การจะถื อ ว่ า ผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยล งทุ นประสงค์ จ ะ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(จ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ่ยนหน่ ว ย
ลงทุ นออก (SWITCHING OUT FEE) (ถ้ า มี ) ให้ แก่ ผ ู ้ ถื อหน่ว ยลงทุ นที ่ ประสงค์ จะขายคื นหรื อ สั บเปลี ่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนนี้ เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นๆภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง)
หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่ง
ซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด
หรือการทำรายการในวันหยุด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
หรื อ หยุ ด การสั บ เปลี ่ ย นหน่ ว ยลงทุ น หากบริ ษ ั ท จั ด การพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ น ไม่ ไ ด้ รับ
ประโยชน์สูงสุดหรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้รับอนุมัติจาก
สำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริ ษ ั ท จั ด การจะแจ้ ง ให้ ผ ู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ น ทราบโดยปิ ด ประกาศที่
สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน เว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
อนึ่ง บริษัทจัด การขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือยกเลิกผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน และ/หรือช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
ข้างต้นได้ในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจั ดการจะแจ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงาน
สาขาของผู ้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื ้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษ ั ท จั ด การ และเว็ บ ไซต์ ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
กรณีผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดานั้น ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่วยลงทุนได้ หรือผู้ลงทุนตั้งแต่ 2
คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ก็สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันได้แต่สำหรับกรณีผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลนั้น ผู้
ลงทุนไม่สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเริ่มให้บริการดั งกล่าวแก่ ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มให้บริการดังกล่าวซึ่งจะปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่
และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
8.2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- กรณีการสับเปลี่ยนของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ยกเว้นชนิดเพื่อการออม)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
โดยติดต่อที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท
จัดการ (ถ้ามี) ซึ่งสามารถรับคำสั่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุน หรือเป็นผู้ทำหน้าที่ในการเสนอขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว หรือทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของ
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ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกั ด (มหาชน) หรื อ วิธี อื่ นๆ ที ่ บ ริ ษัทจัดการอาจเพิ ่ม เติม หรือเปลี ่ ยนแปลงวิธีการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่เป็นการให้บริการโดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
(1) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ก) ผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ น สามารถยื ่ น ความประสงค์ ใ นการสั บ เปลี ่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ได้ ท ี ่ บ ริ ษ ั ท จั ด การหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทุกวันและเวลาทำการที่กำหนดให้เป็นวันทำการซื้อขาย
หน่วยลงทุน ในราคาหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(ข) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
(ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของบริษัทจัดการให้ชัดเจนครบถ้วนถูกต้อง โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จำนวนเงิน หรือจำนวนหน่ว ย
ลงทุนที่จะออกจากกองทุนต้นทางและชือ
่ กองทุนปลายทางที่ตอ
้ งการจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และนำไปยื่น
ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
(ง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลาย ๆ รายการในวันทำการเดียวกัน บริษัทจัดการจะจัดเรียงลำดับ ทีละ
รายการ (1ต่อ 1) ตามลำดับก่อนหลังของการทำรายการ
(จ) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบคำ
ขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่
ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
(ฉ) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้บริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่าที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในรายการดังกล่าว
(ช) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่น คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไม่
สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการ
ตามข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการที่บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริ ษัท
จัดการก่อน
(ซ) ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ การลด
จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง จะทำภายใน 4 วันทำการถัดจากวันทำการสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนจำนวนนั้น หรือวันที่คำนวณราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นได้ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) การลดจำนวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุน
ต้นทางที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนปลายทางจะทำภายใน
วันทำการถัดจากวันที่ทำการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น
(ฌ) ผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ นจะไม่ ส ามารถเพิ ก ถอนคำสั ่ งสั บ เปลี ่ ยนหน่ ว ยลงทุ น หากบริ ษั ท จั ด การได้ ท ำการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์แล้ว เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ
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(ญ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการ
ใช้สิทธิปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่
และสำนั ก งานสาขาของผู ้ ส นั บ สนุ นการขายหรื อ รั บ ซื ้ อ คื นหน่ ว ยลงทุ น เว็ บ ไซต์ ของบริ ษั ท จั ด การ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(2) Tele – bank
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางบริการธนาคารทางโทรศั พท์ โดยมีวิธีการรับชำระและ
การเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
(3) Internet
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์ใ นการสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอิ นเตอร์ เ น็ ต
สามารถขอใช้ บริการดั งกล่าวได้ ภายใต้เ งื ่อนไขที ่ ระบุ ไว้ ใน ข้ อ 6.2.5 "วิ ธ ี การขายหน่ วยลงทุ นโดยผ่าน
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)" และข้อ 7.4.5 "วิธีการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)"
(ข) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
(ค) ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการทำรายการ อนึ่งวงเงิน
ดังกล่าวเป็นวงเงินที่แยกต่างหากจากวงเงินโอนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตปกติของผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่มีอยู่กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และการสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่าที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในรายการดังกล่าว
(ง) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยผ่าน
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่
ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
(จ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทำรายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตที่ปรากฏอยู่กับธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้
(ฉ) ผู้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เ น็ต
ไม่ได้ หากได้ทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใ ดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิด
พลาดที่เกิดจากระบบงานที่ให้บริการในเรื่องดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการสอบสวนข้อผิดพลาด
และแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้
(ช) การลดจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทาง ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการ จะทำภายใน 4 วันทำการถัดจากวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นหรือวันที่คำนวน
ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นได้ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) การลดจำนวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุน
ต้นทางที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุ นปลายทางจะทำภายใน
วันทำการถัดจากวันที่ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น
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โดยผู้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสามารถสอบถามผลการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคาร
ทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ในวันทำการถัดไป
(ซ) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไม่
สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตาม
ข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการที่บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน
(ฌ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของ
บริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(4) ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
บริษัทจัดการจะรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น scb easy , scbam fund
click เป็นต้น และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่บริ ษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
กรณีที่เป็นการสับเปลี่ ยนระหว่า งชนิดหน่วยลงทุ น (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท ี่จะใช้หลัก เกณฑ์
ข้างต้นด้วย เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
- กรณีการสับเปลี่ยนของชนิดเพื่อการออม
ในช่วงแรกบริษัทจัดการยังไม่เปิดให้สับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจั ดการอื่น
หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(1) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของกองทุนอื่น
ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชนิดหน่วยลงทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) หรือ
เรียกว่า “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)” โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการ
ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้
การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เพื่อนำมาชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเพี่อซื้อหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนนี้ได้ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ซึ่งเป็นไปตาม
เงื ่ อ นไขที ่ ระบุ ไ ว้ ในข้ อ “การเสนอขายหน่ วยลงทุ นครั ้ งแรก” หรื อ ในระหว่ างวั นและเวลาที ่ บ ริ ษัท จัดการ
กำหนดให้เป็นวันเสนอขายหน่วยลงทุนของชนิดหน่ วยลงทุนนี้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม
(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชนิดหน่วยลงทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ด้วยจำนวนที่เป็นไปตามมูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเว้นข้อกำหนด
มูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนนี้ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
อนุญาตเป็นอย่างอื่น
(ค) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็ บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ ว ย
ลงทุนเข้า (SWITCHING IN FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ของชนิดหน่วยลงทุนนี้ โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จาก
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การเลิกกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่ว ยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ
เพื่อนำมาชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนนี้
กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนนี้ (กองทุนต้นทาง)
หรือเรียกว่า “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)” โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้
จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรื อ เงิ นที่ ได้จากการเลิ กชนิ ดหน่ วยลงทุนนี ้ (กองทุ นต้ นทาง) ภายหลังหัก
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุ นรวมเพื่อการ
ออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) สามารถ
สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจกำหนด
เพิ่มเติม
(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากชนิดหน่วยลงทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนด้วยจำนวนที่เป็นไปตามมูลค่าขั้นต่ำ/จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุนของชนิด
หน่วยลงทุนนี้ ซึ่ง เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุ ไว้ในข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
อนุญาตเป็นอย่างอื่น
(ค) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากชนิดหน่วยลงทุนนี้ หากจำนวนที่ได้ทั้งหมดที่ได้จากการขายคื น
หน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนนี้ ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไม่เพียงพอที่จะ
นำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) ตามมูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางนั้นๆ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางดังกล่าว
(ง) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏ
อยู ่ ใ นรายการที ่ บ ั นทึ ก โดยนายทะเบี ยนหน่ ว ยลงทุ น บริ ษั ท จั ด การจะถื อ ว่ า ผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ นประสงค์ จ ะ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(จ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ่ยนหน่ ว ย
ลงทุ นออก (SWITCHING OUT FEE) (ถ้ า มี ) ให้ แก่ ผ ู ้ ถื อหน่ว ยลงทุ นที ่ ประสงค์ จะขายคื นหรื อ สั บเปลี ่ยน
หน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนนี้ เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง)
วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นความประสงค์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทบ
ี่ ริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทุกวั นทำการที่กำหนดให้เป็นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ใน
ราคาหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(ข) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
(ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของบริษัทจัดการให้ชัดเจนครบถ้วนถูกต้อง โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จำนวนหน่วยลงทุนที่ จะออก
จากกองทุนต้นทาง และชื ่ อกองทุนปลายทางที ่ต้ องการจะสับ เปลี ่ยนหน่ วยลงทุ น และนำไปยื่ นที่ บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เพื่อเป็น
หลักฐาน
(ง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลาย ๆ รายการในวันทำการเดียวกัน บริษัทจัดการจะจัดเรียงลำดับ ทีละ
รายการ (1 ต่อ 1) ตามลำดับก่อนหลังของการทำรายการ
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(จ) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนกองทุนต้นทาง
หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บน
ั ทึก
โดยนายทะเบี ยนหน่ ว ยลงทุ น บริ ษั ท จั ด การจะถื อ ว่ าผู ้ ถ ื อหน่ ว ยลงทุ นประสงค์ จะสั บเปลี ่ ยนหน่ ว ยลงทุน
ทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
(ฉ) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้บริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่าที่ บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในรายการดังกล่าว
(ช) ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากชนิดหน่วยลงทุนนี้ หากจำนวนที่ได้ทั้งหมดที่ได้จากการขายคืน
หน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนนี้ ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไม่เพียงพอที่จะ
นำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) ตามมูลค่า
ขั้นต่ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางนั้นๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นำเงินไปซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนปลายทางดังกล่าว เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
(ซ) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไม่
สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการ
ตามข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการที่บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ รับการอนุ มัติจากบริ ษัท
จัดการก่อน
(ฌ) ผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ นจะไม่ ส ามารถเพิ ก ถอนคำสั ่ งสั บ เปลี ่ ยนหน่ ว ยลงทุ น หากบริ ษั ท จั ด การได้ ท ำการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์แล้ว เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ
(ญ) ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (ถ้ามี)
การลดจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทาง ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้ การบริหารของบริษัท
จัดการ จะทำภายใน 4 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) ATM
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการโดย
ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(3) Tele-bank
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยมีวิธีการรับชำระและ
การเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(4) ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัท
จั ด การกำหนด ซึ ่ งบริ ษั ท จั ด การจะแจ้ งให้ ผ ู ้ ลงทุ นทราบล่ วงหน้ าก่ อนการเริ ่ ม ให้ บ ริ การโดยประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(5) Internet
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์ใ นการสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอิ นเตอร์ เ น็ ต
สามารถขอใช้ บริ การดั งกล่ าวได้ ภายใต้ เงื่ อนไขที ่ระบุ ไว้ ใน ข้ อ 6.2.6 "วิ ธ ี การขายหน่วยลงทุ นโดยผ่าน
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บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต" และข้อ 7.2.5 "วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)"
(ข) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
(ค) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธนาคารทางอินเตอ ร์เ น็ต
ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนกองทุนต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียม
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึก
โดยนายทะเบี ยนหน่ ว ยลงทุ น บริ ษั ท จั ด การจะถื อ ว่ าผู ้ ถ ื อหน่ ว ยลงทุ นประสงค์ จะสั บเปลี ่ ยนหน่ ว ยลงทุน
ทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
(ง) ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการทำรายการ อนึ่งวงเงิน
ดังกล่าวเป็นวงเงินที่แยกต่างหากจากวงเงินโอนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตปกติของผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่มีอยู่กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่ บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่าที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในรายการดังกล่าว
(จ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทำรายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตที่ปรากฏอยู่กับธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้
(ฉ) ผู้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เ น็ต
ไม่ได้ หากได้ทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิด
พลาดที่เกิดจากระบบงานที่ให้บริการในเรื่องดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการสอบสวนข้อผิดพลาด
และแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้
(ช) ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ การลด
จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริ ษัทจัดการ
จะทำภายใน 4 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ ผู้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสามารถสอบถามผลการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคาร
ทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ในวันทำการถัดไป
(ซ) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไม่
สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตาม
ข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการที่ บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน(ถ้ามี) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่ว ย
ลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน
(6) ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
บริษัทจัดการจะรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น scb easy , scbam fund
click เป็นต้น และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด
(2) การสั บ เปลี ่ ยนหน่ วยลงทุ นระหว่า งกองทุนรวมอื ่นภายใต้ก ารบริ หารของบริ ษัทจั ดการ (ตามที ่บ ริษัท
จัดการกำหนดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้) กับกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
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กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชนิดหน่วยลงทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) หรือ
เรียกว่า “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)” โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการ
ขายคื นหน่ ว ยลงทุ น หรื อ เงิ นที ่ ไ ด้ จ ากการเลิ ก กองทุ นอื ่ น ๆ ภายใต้ ก ารบริ ห ารจั ด การของบริ ษั ท จั ด การ
(กองทุนต้นทาง) ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำมาชำระค่าซื้อหน่วย
ลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพี่อซื้อหน่วยลงทุนของ
ชนิดหน่วยลงทุนนี้ได้ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั้งแรก” หรือในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันเสนอขายหน่วยลงทุนของ
ชนิดหน่วยลงทุนนี้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” และ/
หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม
(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชนิดหน่วยลงทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ด้วยจำนวนที่เป็นไปตามมูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเว้นข้อกำหนด
มูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนนี้ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
อนุญาตเป็นอย่างอื่น
(ค) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ ว ย
ลงทุนเข้า (SWITCHING IN FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ของชนิดหน่วยลงทุนนี้ โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จาก
การเลิกกองทุนอื่นๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อนำมาชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของชนิด
หน่วยลงทุนนี้
กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนนี้ (กองทุนต้นทาง)
หรือเรียกว่า “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)” โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้
จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรื อ เงิ นที่ ได้จากการเลิ กชนิ ดหน่ วยลงทุนนี ้ (กองทุ นต้ นทาง) ภายหลังหัก
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นๆ ซึ่งอยู่
ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่ างวัน
และเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน” และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม
(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากชนิดหน่วยลงทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเ ปลี่ยนหน่วย
ลงทุนด้วยจำนวนที่เป็นไปตามมูลค่าขั้นต่ำ/จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุนของชนิด
หน่วยลงทุนนี้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุ ไว้ในข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
อนุญาตเป็นอย่างอื่น
(ค) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากชนิ ดหน่ว ยลงทุ นนี้ หากจำนวนที่ได้ทั้งหมดที่ได้จากการขายคื น
หน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนนี้ ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไม่เพียงพอที่จะ
นำไปซื ้ อ หน่ ว ยลงทุ นของกองทุ นอื ่ นๆ (กองทุ นปลายทาง) ตามมู ล ค่ าขั ้ นต่ ำการสั ่ งซื ้ อหน่ วยลงทุ นของ
กองทุนปลายทางนั้ นๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ดังกล่าว
(ง) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏ
อยู ่ ใ นรายการที ่ บ ั นทึ ก โดยนายทะเบี ยนหน่ ว ยลงทุ น บริ ษั ท จั ด การจะถื อ ว่ า ผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ นประสงค์ จ ะ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(จ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ่ยนหน่ ว ย
ลงทุ นออก (SWITCHING OUT FEE) (ถ้ า มี ) ให้ แก่ ผ ู ้ ถื อ หน่ วยลงทุ นที ่ป ระสงค์ จะขายคื นหรื อสั บเปลี ่ยน
หน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนนี้ เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นๆภายใต้การบริห าร
จัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง)
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วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ก) ผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ น สามารถยื ่ น ความประสงค์ ใ นการสั บ เปลี ่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ได้ ท ี ่ บ ริ ษ ั ท จั ด การหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทุกวันและเวลาทำการที่กำหนดให้เป็นวันทำการซื้อขาย
หน่วยลงทุน ในราคาหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(ข) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
(ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของบริษัทจัดการให้ชัดเจนครบถ้วนถูกต้อง โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จำนวนเงิ น หรือจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จะออกจากกองทุนต้นทางและชือ
่ กองทุนปลายทางที่ตอ
้ งการจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และนำไปยื่น
ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
(ง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลาย ๆ รายการในวันทำการเดียวกัน บริษัทจัดการจะจัดเรียงลำดับ ทีละ
รายการ (1ต่อ 1) ตามลำดับก่อนหลังของการทำรายการ
(จ) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุน หรือจำนวนเงินที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบคำ
ขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่
ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
(ฉ) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้บริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่าที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในรายการดังกล่าว
(ช) ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากชนิดหน่วยลงทุนนี้ หากจำนวนที่ได้ทั้งหมดที่ได้จากการขายคืน
หน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนนี้ ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไม่เพียงพอที่จะ
นำไปซื ้ อ หน่ ว ยลงทุ นของกองทุ นอื ่ นๆ (กองทุ นปลายทาง) ตามมู ล ค่ าขั ้ นต่ ำการสั ่ งซื ้ อหน่ วยลงทุ นของ
กองทุนปลายทางนั้นๆ บริษัทจัด การขอสงวนสิทธิที่จะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ดังกล่าว เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
(ซ) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไม่
สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการ
ตามข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการที่บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบู รณ์ก็ต่อเมื่อได้ รับการอนุ มัติจากบริ ษัท
จัดการก่อน
(ฌ) ผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ นจะไม่ ส ามารถเพิ ก ถอนคำสั ่ งสั บ เปลี ่ ยนหน่ ว ยลงทุ น หากบริ ษั ท จั ด การได้ ท ำการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์แล้ว เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ
(2) Tele – bank
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยมีวิธีการรับชำระและ
การเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัท
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จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(3) Internet
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์ใ นการสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอิ นเตอร์ เ น็ ต
สามารถขอใช้บ ริการดังกล่ าวได้ ภายใต้ เงื่ อ นไขที่ ระบุ ไว้ ใน ข้ อ 6.2.5 "วิ ธ ี ก ารขายหน่ วยลงทุนโดยผ่าน
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)" และข้อ 7.4.5 "วิธีการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)"
(ข) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
(ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการทำรายการ อนึ่ง วงเงิน
ดังกล่าวเป็นวงเงินที่แยกต่างหากจากวงเงินโอนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตปกติของผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่มีอยู่กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่าที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในรายการดังกล่าว
(ง) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยผ่าน
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่
ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
(จ) ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากชนิดหน่วยลงทุนนี้ หากจำนวนที่ได้ทั้งหมดที่ได้จากการขายคืน
หน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนนี้ ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไม่เพียงพอที่จะ
นำไปซื ้ อ หน่ ว ยลงทุ นของกองทุ นอื ่ นๆ (กองทุ นปลายทาง) ตามมู ล ค่ าขั ้ นต่ ำการสั ่ งซื ้ อหน่ วยลงทุ นของ
กองทุนปลายทางนั้นๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ดังกล่าว เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
(ฉ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทำรายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตที่ปรากฏอยู่กับธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้
(ช) ผู้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เ น็ต
ไม่ได้ หากได้ทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิด
พลาดที่เกิดจากระบบงานที่ให้บริการในเรื่องดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการสอบสวนข้อผิดพลาด
และแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถื อหน่วยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้
(ซ) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไม่
สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตาม
ข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการที่บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน
(4) ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
บริษัทจัดการจะรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น scb easy , scbam fund
click เป็นต้น และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด
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(3) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น
กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าบริษัทจัดการ (SWITCHING IN)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามายังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหาร
ของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน เอกสารการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทุ กวัน
ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และแสดงความจำนงในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน/ชนิดหน่วยลงทุนนี้
ได้ด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดและ
ข้อมูลต่างๆในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากบริษัทจัดการ (SWITCHING OUT)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของชนิดเพื่อการออมนี้ (กองทุนต้นทาง) ไปยังกองทุน
รวมเพื ่ อ การออมภายใต้ ก ารบริ ห ารของบริ ษ ั ท จั ด การอื ่ น (กองทุ น ปลายทาง) สามารถทำได้ โ ดยกรอก
รายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการออกจาก
กองทุ นต้ นทาง และระบุ ช ื ่ อ กองทุ นปลายทางพร้ อ มเอกสารหลั ก ฐานอื ่ นใดที ่ บ ริ ษ ั ท จั ด การกำหนดเพื่ อ
ประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้วนำไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (กองทุนปลายทาง)
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุ นออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมของ
บริ ษ ั ท จั ด การอื ่ น เป็ น เงิ น สดแยกต่ า งหากจากจำนวนเงิ น ลงทุ น ที ่ ผ ู ้ ถ ื อ หน่ ว ยต้ อ งการโอนออก โดย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนจะคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลีย
่ น
หน่วยลงทุน
สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดต่างๆใน
ใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 8.2 หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุ นใน
ระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะปฏิเสธการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ
8.1 และ ข้อ 8.2 โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
บริษัทจัดการภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกำหนด ซึ่งวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะ
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30
วัน หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการ
เปลี่ยนแปลงการให้บริการดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
8.3 การดำเนินการเมื่อมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
สำหรับทุกชนิดหน่วยลงทุน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่คงเหลือของกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทาง
ของบริษัทจัดการ ใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้อมใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ต ามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวม
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ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันทำการสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 10 เว้นแต่บริษัท
จัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น
กรณีที่เป็นการสับเปลี่ ยนระหว่า งชนิดหน่วยลงทุ น (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท ี่จะใช้หลัก เกณฑ์
ข้างต้นด้วย เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
การดำเนินการเพิ่มเติมสำหรับชนิดเพื่อการออม
(1) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งให้บริษัทจัดการสับเปลี่ยน (โอนย้ายการลงทุน) หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงิน
ลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อ มด้วยผลประโยชน์ท ั้ งหมดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้ รับคำสั ่งจากผู ้ ถื อ
หน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
หรือมีประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น
(2) กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ “เลิกกองทุนรวม” (โอนย้ายการลงทุน) ตามเงื่อนไข
ในการเลิกกองทุนรวม (ส่วนข้อผูกพัน) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ที่มีนโยบายการลงทุนหรือความ
เสี่ยงที่ใกล้เคียงกองทุนรวมเดิม หรือไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่มีความ
เสี่ยงต่ำสุด เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่
ละขณะ ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การดำเนินการของ
บริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน)
8.4 การกำหนดเวลาและราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
สำหรับทุกชนิดหน่วยลงทุน (ยกเว้นชนิดเพื่อการออม)
(1) การกำหนดเวลาในการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่
บริษัทจัดการกำหนดได้ตามวันและเวลาการที่สอดคล้องกับการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ใน
ข้อ 6 และข้อ 7 ตามลำดับ
(ก) กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร
หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดในวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ให้ถือว่าเป็นรายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่าน เคาเตอร์
ธนาคาร หากทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดในวันทำการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือทำรายการในวันหยุด ให้ถือว่ าเป็นรายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ถั ด ไป ทั ้ ง นี ้ ผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ น จะไม่ ส ามารถทำรายการสั บ เปลี ่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นบริ ก ารธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ตนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด
(ข) กรณีติดต่อกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุ นอื่นที่นอกเหนือจาก (ก)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ในวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถือเป็น
รายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น และหากทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจาก
ช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดในวันทำการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือทำรายการในวันหยุด ให้ถือว่าเป็น
รายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป
(2) ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ก) กรณีกองทุนต้นทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวัน
ทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้ส นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคื นหน่ว ยลงทุ นได้ทำรายการสับเปลี ่ยนหน่ ว ย
ลงทุนแล้ว ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออก (SWITCHING OUT) (ถ้ามี)
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(ข) กรณีกองทุนปลายทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำ
การซื้อขายที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ วันทำการซื้อขายดังกล่าวจะเป็นวันทำการก่อนวันทีก
่ องทุนได้รับเงิน
จากกองทุนต้นทาง ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วบวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN) (ถ้ามี)
ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(ก) กรณี ห น่ วยลงทุ นต้นทาง การคำนวณราคาสับ เปลี ่ยนหน่วยลงทุ นจะใช้ ราคารับ ซื ้ อคืนหน่ วยลงทุนที่
คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการที่มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้ว
(ข) กรณีหน่วยลงทุนปลายทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณ
ได้ ณ สิ้นวันทำการที่มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
สำหรับชนิดเพื่อการออม
(1) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของกองทุนอื่น
ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
(ก) การกำหนดเวลาในการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่
บริษัทจัดการกำหนดได้ตามวันและเวลาการที่สอดคล้องกับการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ใน
ข้อ 6 และข้อ 7 ตามลำดับ
- กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร หรือ
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามช่วงเวลาทีบ
่ ริษัทจัดการกำหนดในวันทำการสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนให้ถอ
ื
ว่าเป็นรายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่าน เคาเตอร์ธนาคาร
หากทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดในวันทำการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือทำรายการในวันหยุด ให้ถือว่าเป็นรายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป ทั้งนี้
ผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ น จะไม่ ส ามารถทำรายการสั บ เปลี ่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นบริ ก ารธนาคารทางอิ น เตอร์ เ น็ ต
นอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด
- กรณีติดต่อกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่นอกเหนือจาก ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ในวันทำการ
สั บ เปลี ่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ให้ ถ ื อ เป็ น รายการของวั น ทำการสั บ เปลี ่ ยนหน่ ว ยลงทุ น นั ้ น และหากทำรายการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดในวันทำการสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน หรือ
ทำรายการในวันหยุด ให้ถือว่าเป็นรายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป
(ข) ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- กรณีกองทุนต้นทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำ
การซื้อขายที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนแล้ว ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถื อหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)
- กรณีกองทุนปลายทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการ
ซื้อขายที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ วันทำการซื้อขายดังกล่าวจะเป็นวันทำการก่อนวันที่กองทุนได้รับเงิน
จากกองทุนต้นทาง ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วบวกด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก ผู้
ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(2) การสั บ เปลี ่ ยนหน่ วยลงทุ นระหว่า งกองทุนรวมอื ่นภายใต้ก ารบริ หารของบริ ษัทจั ดการ (ตามที ่บ ริษัท
จัดการกำหนดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้) กับกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
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(ก) การกำหนดเวลาในการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่
บริษัทจัดการกำหนดได้ตามวันและเวลาการที่สอดคล้องกับการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ใน
ข้อ 6 และข้อ 7 ตามลำดับ
- กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร หรือ
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามช่วงเวลาทีบ
่ ริษัทจัดการกำหนดในวันทำการสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนให้ถอ
ื
ว่าเป็นรายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่าน เคาเตอร์ธนาคาร
หากทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดในวันทำการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือทำรายการในวันหยุด ให้ถือว่าเป็นรายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป ทั้งนี้
ผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ น จะไม่ ส ามารถทำรายการสั บ เปลี ่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นบริ ก ารธนาคารทางอิ น เตอร์ เ น็ ต
นอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด
- กรณีติดต่อกับบริษัทจัดการหรือผู้สนั บสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่นอกเหนือจาก ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ในวันทำการ
สั บ เปลี ่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ให้ ถ ื อ เป็ น รายการของวั น ทำการสั บ เปลี ่ ยนหน่ ว ยลงทุ น นั ้ น และหากทำรายการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดในวันทำการสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน หรือ
ทำรายการในวันหยุด ให้ถือว่าเป็นรายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป
(ข) ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- กรณีกองทุนต้นทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำ
การซื้อขายที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนแล้ว ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)
- กรณีกองทุนปลายทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการ
ซื้อขายที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ วันทำการซื้อขายดังกล่าวจะเป็นวันทำการก่อนวันที่กองทุนได้รับเงิน
จากกองทุนต้นทาง ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วบวกด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก ผู้
ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(3) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น
(ก) การกำหนดเวลาในการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุ นสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่
บริษัทจัดการกำหนดได้ตามวันและเวลาการที่สอดคล้องกับการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ กำหนดไว้ใน
ข้อ 6 และข้อ 7 ตามลำดับ
- กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร ตาม
ช่ ว งเวลาที ่ บ ริ ษั ท จั ด การกำหนดในวั นทำการสั บ เปลี ่ ยนหน่ ว ยลงทุ นให้ ถ ื อ ว่ า เป็ น รายการของวั นทำการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่าน เคาเตอร์ธนาคาร หากทำรายการสับเปลี่ยน
หน่ ว ยลงทุ นนอกเหนื อ จากช่ ว งเวลาที ่ บริ ษั ท จั ด การกำหนดในวั นทำการสั บ เปลี ่ ยนหน่ ว ยลงทุ น หรื อ ทำ
รายการในวันหยุด ให้ถือว่าเป็นรายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป
- กรณีติดต่อกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่นอกเหนือจากธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ในวันทำการ
สั บ เปลี ่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ให้ ถ ื อ เป็ น รายการของวั น ทำการสั บ เปลี ่ ยนหน่ ว ยลงทุ น นั ้ น และหากทำรายการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดในวันทำการสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน หรือ
ทำรายการในวันหยุด ให้ถือว่าเป็นรายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป
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(ข) ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- กรณีกองทุนต้นทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำ
การซื้อขายที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนแล้ว ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)
- กรณีกองทุนปลายทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการ
ซื้อขายที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ วันทำการซื้อขายดังกล่าวจะเป็นวันทำการก่อนวันที่กองทุนได้รับเงิน
จากกองทุนต้นทาง ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วบวกด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้
ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
8.5 การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาและราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.4 และ/หรือเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
กำหนดการ วิ ธ ี การในการสั บเปลี่ ยนหน่วยลงทุน โดยไม่ ขัดกั บรายละเอี ยดโครงการ ทั ้ งนี ้ ในการดำเนิน
ดังกล่าวบริษัทจัดการคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้ งให้สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถทำธุรกรรม
กับกองทุนรวมต่างประเทศได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการส่งคำสั่งซื้อขายในวันทำการแรกที่กองทุนหลักเปิ ด
ให้ทำการซื้อขายได้ และให้ถือว่าวันทำการถัดไปของประเทศที่ลงทุนในกองทุนหลักเป็นวันทำการซื้อขาย
หรือในกรณีอื่นใดบริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่อาจจะพิจารณาปฏิเสธการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการเพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
8.6 ข้อสงวนสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
8.6.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมด
เสียชีวิต
8.6.2 เพื ่ อ ประโยชน์ สู งสุ ดของการบริ หารจั ดการกองทุ นเปิ ดไทยพาณิ ช ย์ โกลบอลมัลติ แอซเซทอินคัม
(“กองทุน”) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดย
บุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
8.6.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสับเปลี่ยนดังกล่าว
ขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ
ทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
8.6.4 สำหรั บ ชนิ ด เพื ่ อ การออม บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ท ี ่ จะปิ ด รั บ คำสั ่ งสั บ เปลี ่ ยนหน่ ว ยลงทุ น เข้ า
ชั่วคราว/ถาวร ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จั ด การ และเว็ บ ไซต์ ข องผู ้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื ้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น (ถ้ า มี ) และแจ้ ง ให้ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
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9. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :
บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
ได้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลง
รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิ น และบริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้
ชำระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลั กทรั พย์ หรื อทรั พย์ สิ นอื ่นแทนเงินได้ รวมถึ งกรณี อื ่นใดที่ เป็นไปตาม
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด โดยบริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป ซึ่ง
ขั้นตอนที่กำหนดต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย
10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อ ย่าง
สมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ
ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจั ดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้ นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป
และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถ ูกต้อง
และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์
ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการ
จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(ก) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ข) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือ
่ นกำหนดการชำระค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการ
ใดๆ โดยพลัน
(ค) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการ
เลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของ
ผูด
้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสำนักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดแ
ู ลผลประโยชน์
ดำเนินการแทนก็ได้
(ง) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุ นใน
ช่ ว งเวลาดั ง กล่ า ว บริ ษ ั ท จั ด การจะรั บ ซื ้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น นั ้ น โดยชำระค่ า ขายคื น แก่ ผ ู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ น
ตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง
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11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :
11.1 บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่
ได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซึ่งไม่เกิน
กว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มี เ หตุ จำเป็ นทำให้ ไ ม่ ส ามารถจำหน่ า ย จ่ า ย โอนหลั ก ทรั พย์ ห รื อ ทรั พย์ ส ิ นของกองทุ นเปิ ด ได้ อย่าง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ การไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่ง
ขายคื นหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) สามารถกระทำไม่เ กิน 1 วั นทำการ เว้ นแต่ ไ ด้รั บผ่อนผันจาก
สำนักงาน
(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุน
รวมได้ ล งทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ท ี ่ ซ ื ้ อ ขายในตลาดซื ้ อ ขายหลั ก ทรั พย์ แ ห่ งนั ้ นเกิ นกว่ า ร้ อ ยละ 10 ของมู ล ค่ า
ทรัพย์สินของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ
ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วย
ลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังต่อไปนี้
1. การกระทำที ่ เ ป็ น ความผิ ด มู ล ฐานหรื อ ความผิ ด ฐานฟอกเงิ น ตามกฎหมาย เกี ่ ย วกั บ การป้ อ งกั นและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัตต
ิ ามคำสั่งเกีย
่ วกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ได้ใน
สาระสำคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้
การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของ
เงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุน
ของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนและการเป็นผู้จด
ั การเงินทุนสัญญาซือ
้
ขายล่วงหน้าซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
(6) อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุน ที่ระบุไว้ในข้อผูกพันข้อ 22.1.1 (2)
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11.2 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
ไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผย
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีการใดๆโดยพลัน
(2) บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย
คื นหน่ วยลงทุน พร้ อ มทั ้ งแสดงเหตุผ ล และรายงานแผนการดำเนิ นการของกองทุ นเปิ ดนั ้ นให้ สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทำการ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการ
เปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) บริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุ น และรายงานฐานะการลงทุน
ของกองทุนเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวัน
ทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
เปิดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและ ผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบ
ถึงการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆโดยพลัน
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัท
จัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขาย
หน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขาย
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่ งซื้อ
หรือ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศ ทั้งนี้ ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้
13. เงือนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
13.1 สำหรับทุกชนิดหน่วยลงทุนยกเว้นชนิดเพื่อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ใน
กรณีดังต่อไปนี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย (ซึ่งไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมด
เสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น)
(ค) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้
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ทั้งนี้ ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานทะเบียนหน่วยลงทุน ใน
กรณีที่ผู้รับโอนยังไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอ
ใช้บริการกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน และชำระค่าธรรมเนียมการ
โอนตามหัวข้อค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน พร้อม
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอน
หน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
13.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็น
ประกันได้
13.3 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (“กองทุน”) การรับ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เ ดียว โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดย
บุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ทจ
ี่ ะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่
จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรั ฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา
รวมถึงกองทรัพย์ สิ นของบุคคลดั งกล่าว และบริษัทหรือห้า งหุ้ นส่วนซึ่ งจัดให้ม ีขึ้ นและดำเนินกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริกา
14. การจ่ายเงินปันผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. SCBCHAA

ไม่จ่าย

2. SCBCHAR

ไม่จ่าย

3. SCBCHA

จ่าย

4. SCBCHAP

ไม่จ่าย

5. SCBCHAE

ไม่จ่าย

6. SCBCHA-SSF

จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :
บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
สำหรับชนิดจ่ายเงินปันผล (ยกเว้นชนิดเพื่อการออม) พิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลแล้วแต่กรณี
และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่
มีการจ่ายเงินปันผลนั้น ซึ่งการพิจารณาเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
และตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
สำหรับชนิดเพื่อการออมจะจ่ายเงินปันผลได้เมื่อกองทุนมีกำไรสะสม และจะไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุน
สะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น
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การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลของกองทุ น ในแต่ ล ะครั ้ ง จะเลื อ กจ่ า ยให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล
นั้น แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผล
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคม นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศ
ไทย และตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
14.3. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติ
ดังนี้
1. ปิ ด ประกาศไว้ใ นที ่ เปิด เผย ณ ที ่ ท ำการทุ ก แห่ งของบริ ษัท จัด การ และจั ด ให้ม ี ป ระกาศดั งกล่ าวไว้ ณ
สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) พร้อมทั้งขึ้นเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื่นใดที่ผู้
ลงทุนทั่วไปสามารถทราบได้
2.แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะจ่ายเงิ นปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีที่ต่างกันสำหรับหน่วยลงทุนที่
ขายในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนดำเนินการจ่ายเงินปัน
ผลในแต่ ล ะครั ้ ง และจะถื อ ปฏิ บ ั ต ิ เ พิ ่ ม เติ ม ตามหลั ก เกณฑ์ และวิ ธ ี ก ารที ่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกำหนด
ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อ
ประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้น
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ทั้งหมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. SCBCHAA

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

2. SCBCHAR

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

3. SCBCHA

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม
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4. SCBCHAP

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เ รียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

5. SCBCHAE

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

6. SCBCHA-SSF

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :
หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณ
การ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ขนาดของกองทุน จำนวนผู้ถือหน่วย
ลงทุน เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือ
เปลี ่ ย นแปลงไป โดยการปรั บ เพิ ่ ม ขึ ้ น หรื อ เปลี ่ ย น แปลงดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ท ี ่ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. SCBCHAA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.565 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวม

2. SCBCHAR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.565 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวม

3. SCBCHA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.565 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวม

4. SCBCHAP

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.495 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวม

5. SCBCHAE

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 2.565 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวม

6. SCBCHA-SSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.565 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :
หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยค่ า ธรรมเนี ยมที่ เรี ยกเก็ บจากกองทุ นอาจเกิดรายการค่า ธรรมเนี ยมการจั ดการลงทุ นซ้ ำซ้อนจากการ
บริหารจัดการที่เรียกเก็บโดยกองทุนที่เข้าไปลงทุน
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15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. SCBCHAA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

2. SCBCHAR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

3. SCBCHA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

4. SCBCHAP

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

5. SCBCHAE

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

6. SCBCHA-SSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :
หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี)ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มี
ฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. SCBCHAA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

2. SCBCHAR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

3. SCBCHA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

4. SCBCHAP

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

5. SCBCHAE

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

6. SCBCHA-SSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เ กินร้อยละ 0.11
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :
หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี)ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มี
ฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
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15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :
ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย :
ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี้สินรวม
ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี)ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน(ถ้ามี)
ค่ า ธรรมเนี ยมที ่ป รึ กษาการลงทุ น (ถ้ า มี ) และค่ า ธรรมเนียมอื ่ นที่ เรี ยกเก็บ จากกองทุ นรวมที่ ม ีฐานในการ
คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ทั้งนี้ เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 15.2.1 15.2.5 จะต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมรวมของกองทุน
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามจำนวนที่
จ่ า ยจริ ง ทั ้ ง นี ้ ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 0.2675 ของจำนวนเงิ น ทุ น ของโครงการและในทางบั ญ ชี จ ะตั ด จ่ า ยเป็ น
ค่าใช้จ่ายของกองทุ นรวมเฉลี ่ ยเท่ากันทุกวั น ภายในระยะเวลา 1 ปี เช่น ค่าใช้จ่า ยในการจัดทำโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย ค่าอบรมเผยแพร่
ความรู้ และสัมมนาแนะนำกองทุนรวม
(2) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการสอบบัญชี ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายตรวจสอบทรัพย์สินใน
ประเทศ และต่างประเทศ
(3) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควร
ทราบและส่วนข้อมูลโครงการ
(4) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปีของมูลค่าหลักทรัพย์ของแต่ละ
สกุลเงิน (ถ้ามี)
(5) ค่ า จั ด ทำและจั ด ส่ งรายงานใดๆ แก่ ผ ู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ น หรื อ บุ ค คลที ่ เ กี ่ ยวข้ อ งกั บ กองทุ นรวมโดยตรง
หนังสือบอกกล่าวประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงค่าประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันและ/หรือข่าวสารถึง ผู้
ถือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจัดทำ ตลอดจนข่าวสารที่บริษัทจัดการมีหน้าที่จัดทำขึ้ นตา มที่สำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกำหนด
(6) ค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบจองซื้อหน่วยลงทุน ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบสั่งขายหน่วยลงทุน ใบยืนยันการซื้อ
และขายหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่นๆ เกี่ยวกับกองทุนรวม
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค และนำเงินเข้าบัญชีสำหรับการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(8) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ SCB CASH MANAGEMENT ค่าสมุดเช็ค
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชี เป็นต้น
(9) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน
กองทรัพย์สินของโครงการจัดการเป็ นกองทุ นรวม ค่าไปรษณียากร ค่าแปลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับ การ
ลงทุน ค่าอากรแสตมป์ต่างๆ ค่าดำเนินงานอื่น ๆ เป็นต้น
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(10) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใดๆของกองทุนรวมทั้งค่าใช้จ่าย
ในการรั บ ชำระหนี ้ เ ป็ น ทรั พ ย์ ส ิ นอื ่ น แทนการชำระหนี ้ ด ้ ว ยเงิ นสดตามตราสารแห่ งหนี ้ เช่ น ค่ า ที ่ ป รึ ก ษา
กฎหมาย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าสืบทรัพย์และ/หรือบังคับคดี ค่าใช้จ่ายในด้านนิติ
กรรม ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ เป็นต้น
(11) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อ
ได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(12) ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือ กฎหมายกำหนด
(13) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม
(14) ค่าที่ปรึกษากฎหมาย (ถ้ามี) ที่ปรึกษาการเงินอื่น ๆ (ถ้ามี)
(15) ค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแลเก็บรักษา ปกป้องผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลักทรั พย์ต่าง ๆ ของ
กองทุนที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในข้อ 15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี”
(16) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade)
(17) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในช่วงการชำระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เช่น ค่าตอบแทน
ผู้ชำระบัญชี และ/หรือค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการชำระบัญชีกองทุนรวม
(18) ค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณา
ประชาสั มพั นธ์ การจั ด อบรมเผยแพร่ ความรู ้ ค่ า ใช้ จ่ ายด้ านการตลาด การส่ งเสริ มการขาย ตลอดจนการ
สัมมนาแนะนำกองทุน ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากการจัดตั้งกองทุนที่เรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนที่จ่ายจริง
โดยในทางบัญชีบริษัทจัดการจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุก วันภายในระยะเวลา 1 ปี
นับจากวันที่บันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ตัดจ่ายจะต้องไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 0.2675 ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้า
มี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้า มี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณ
จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยค่าใช้จ่ายส่วนที่เกิน
อัตราที่กำหนดถือเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานของบริษัทจัดการ
(20) ค่ า นายหน้ า ซื ้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ท ี ่ ซ ื ้ อ หรื อ ขายเพื ่ อ ประโยชน์ ใ นการจั ด การกองทุ น รวมซึ ่ ง ได้ ร วม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นๆตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียม
การทำรายการในต่างประเทศ
(21) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ
ค่ า ใช้ จ่ า ยหรื อ ค่ าธรรมเนียมอื ่ นๆตามที ่ จ่ ายจริ งรวมถึ งค่ าใช้ จ่ าย และค่ า ธรรมเนี ยมอื ่ นใดเพื ่ อ ให้ ก องทุน
สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น
15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. SCBCHAA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. SCBCHAR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน
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3. SCBCHA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

4. SCBCHAP

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

5. SCBCHAE

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

6. SCBCHA-SSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละราย
ในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่ า ธรรมเนียมที ่ เรี ยกเก็ บจากผู ้ สั ่ งซื ้อ หรื อผู ้ถ ื อหน่ วยลงทุน โดยบริ ษั ท จั ดการจะติด ประกาศรายละเอียด
ดังกล่าว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้า
มี)
อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู ้ถือหน่วยลงทุ นทราบล่ว งหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็ น
ประโยชน์ ต ่ อ ผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ นบริ ษั ท จั ด การจะแจ้ งล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 1 วั นก่ อ นการเปลี ่ ยนแปลง โดย
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. SCBCHAA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. SCBCHAR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. SCBCHA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. SCBCHAP

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

5. SCBCHAE

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

6. SCBCHA-SSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้สั่งขายหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่
ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลง
อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งขายหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียด
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ดังกล่าว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้า
มี)
อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สงั่ ขายหรือผูถ
้ อ
ื
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู ้ถือหน่วยลงทุ นทราบล่ว งหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็ น
ประโยชน์ ต ่ อ ผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ นบริ ษั ท จั ด การจะแจ้ งล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 1 วั นก่ อ นการเปลี ่ ยนแปลง โดย
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี)และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. SCBCHAA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21
ของมูลค่าหน่วยลงทุน

2. SCBCHAR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21
ของมูลค่าหน่วยลงทุน

3. SCBCHA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21
ของมูลค่าหน่วยลงทุน

4. SCBCHAP

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21
ของมูลค่าหน่วยลงทุน

5. SCBCHAE

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21
ของมูลค่าหน่วยลงทุน

6. SCBCHA-SSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21
ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม
หรื อ แต่ ละรายในอัต ราที ่ไ ม่ เท่ากัน บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิท ธิ ในการพิ จารณาเงื ่อ นไขการเรี ยกเก็บหรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งสับเปลี่ยนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอี ย ดดั ง กล่ า ว ณ สำนั ก งานของบริ ษ ั ท จั ด การ สำนั ก งานใหญ่ แ ละสำนั ก งานสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส
้ ับเปลี่ยนหรือผู้
ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็น
ประโยชน์ ต ่ อ ผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ นบริ ษ ั ท จั ด การจะแจ้ งล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 1 วั นก่ อ นการเปลี ่ ยนแปลง โดย
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี)และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. SCBCHAA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21
ของมูลค่าหน่วยลงทุน
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2. SCBCHAR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21
ของมูลค่าหน่วยลงทุน

3. SCBCHA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21
ของมูลค่าหน่วยลงทุน

4. SCBCHAP

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21
ของมูลค่าหน่วยลงทุน

5. SCBCHAE

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21
ของมูลค่าหน่วยลงทุน

6. SCBCHA-SSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21
ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
สำหรับชนิดเพื่อการออม
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการเอง และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมของบริษัทจัดการอื่นในอัตราที่ไม่
เท่ากัน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม
หรื อ แต่ ละรายในอัต ราที ่ไ ม่ เท่ากัน บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิท ธิ ในการพิ จารณาเงื ่อ นไขการเรี ยกเก็บหรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งสับเปลี่ยนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอี ย ดดั ง กล่ า ว ณ สำนั ก งานของบริ ษ ั ท จั ด การ สำนั ก งานใหญ่ แ ละสำนั ก งานสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส
้ ับเปลี่ยนหรือผู้
ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็น
ประโยชน์ ต ่ อ ผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ นบริ ษ ั ท จั ด การจะแจ้ งล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 1 วั นก่ อ นการเปลี ่ ยนแปลง โดย
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี)และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หรื อ ตามอั ต ราที ่ น ายทะเบี ย นกำหนดเป็ น การทั ่ ว ไปในการให้ บ ริ ก าร โดยนายทะเบี ย นจะเรี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ ในกรณีที่ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่
การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น
จริง ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน
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15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
ตามที่จ่ายจริง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้อัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อหรือสั่งขายคืน
หน่วยลงทุน เพื่อนำเงินดังกล่าวไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในการสั่งซื้อหรือสั่งขาย
หลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรืออื่นๆตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อ
หรือสั่งขายหลักทรัพย์ เป็นต้น
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะคิดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยคำนวณเข้าไปในราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
(2) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะคิดค่า ใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยคำนวณเข้าไปในราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นให้สอดคล้องกับ
อัตราค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ ของกองทุนที่กองทุนเข้าลงทุนในภายหลัง บริษัทจัดการจะติด
ประกาศการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย หรืออัตราค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานของ
บริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนื อจาก
การดำเนินการตามปกติของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ซึ่ง
พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยน
ชื่อ-สกุล การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริง ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน /
รับรองยอดหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการค้นหาเอกสารจากศูนย์เอกสารของนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็น
ต้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่ บริษัทจัดการหรือนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราธรรมเนียมข้างต้นได้โดยไม่ต้อง
ดำเนินการแจ้งผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ รายละเอียดดังกล่าว
ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียม ตามข้อ 15.2. ทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มูลค่า
ทรั พย์ ส ิ นสุ ท ธิ (ใช้ เ งิ นบาท) ในแต่ ล ะวั นคำนวณเป็ นฐานในการคำนวณค่ าธรรมเนียม และเรี ยกเก็บจาก
กองทุนรวมเป็นรายเดือน หรือรอบระยะเวลาอันใดที่บริษัทจัดการกำหนด
ค่าใช้จ่ายอื่ นๆที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนตามข้อ 15.2.6 (1) – (21) จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญชี
บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวน หรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน
ตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาประมาณการค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผลเพื่อทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเป็นรายวัน และจะปรับปรุงรายการดังกล่าวทั นทีที่
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ได้รับหลักฐานอย่างแน่ชัด ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ในความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งบริษัท
จัดการจะเปิดเผยฐานการคำนวณอย่างชัดเจนในหนั งสือชี้ชวนฉบับข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบและใน
รายงานรอบประจำปี
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการ
บัญชี และตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด
อนึ่ง หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรื อ หน่ วยงานอื ่ นใดที ่ เกี ่ ยวข้ องมีก ารแก้ ไ ขหรื อเพิ ่ม เติ ม หรื อเปลี ่ ยนแปลงข้อ กำหนด เงื ่ อ นไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง
วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยไม่ถือเป็นการแก้ไข
โครงการ
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3
และอาจเรี ยกเก็ บค่ าธรรมเนี ยมหรือ ค่าใช้ จ่ายเพิ ่ มขึ้ นเกินกว่ าอั ตราขั้ นสูงที ่ ระบุไ ว้ในโครงการได้ โดยจะ
ดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการและ
ได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงภายใน 3 วัน
ทำการนับแต่วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการหรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็น
สำคัญ และจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้
มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการและ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(2.1) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
(2.2) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทำการดังกล่าวได้ ทั้งนี้
ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม ขึ้ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสู ง
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว
(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว
บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ
ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้กับกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ
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(3) การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.5 (1) วรรคสอง หรือ (2.2) บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว
15.6. หมายเหตุ :
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เ รี ยกเก็บจากกองทุนรวมตามข้อ 15.2 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิ จ
เฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม
ค่ า ธรรมเนี ยมหรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ ที ่ เ รี ยกเก็ บ จากผู ้ ส ั ่ งซื ้ อ หรื อ ผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ นตามข้ อ 15.3 รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ 15 รายการใด
รายการหนึ่งหรือหลายรายการได้ ทั้งนี้ ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและ ผู้
ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุ น และราคาหน่ ว ยลงทุ น หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธ ี ก ารดำเนิ นการในกรณี ท ี ่ ม ู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ไม่
ถูกต้อง :
16.1. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริ ษั ท จั ด การจะคำนวณมู ล ค่ า ทรั พย์ ส ิ นสุ ท ธิ ของกองทุ นรวม ตามหลั ก เกณฑ์ และวิ ธ ี การที ่ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
1.7 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั้น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิข องแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่ง
ผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมจะคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนใน
ประเทศ บวกกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด/คำนวณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ เช่น
การใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออั ตราผลตอบแทนของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินต่างประเทศ การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการที่เป็นไปตามกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใน
ปัจจุบัน รวมถึงที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมในอนาคต
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ทั้งนี้ การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้แหล่งข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศของ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ณ วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
เป็นหลัก อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนด/คำนวณมูลค่ายุติธรรม
ของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศในภายหลังได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น เพื่อให้
สอดคล้อง/รองรับระบบการดำเนินงานของบริษัทจัดการในอนาคต เป็นต้น รวมถึงในกรณีหากเกิดเหตุการณ์
เช่น เหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมืองหรือสภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเหตุการณ์อื่นใดอัน
เป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้แหล่งข้อมูลดังกล่าวได้ เป็นต้น โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานอื่น
ใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในปั จจุ บั น รวมถึ งที ่ มี การเปลี ่ยนแปลง แก้ ไ ข เพิ ่ ม เติม ในอนาคต กล่ า วคื อบริษัท
จัดการอาจเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับราคา และ/หรืออัตราผลตอบแทนของตราสาร/
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศที่ใช้อ้างอิง เช่น อัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคาร
พาณิชย์ หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ อาทิ Reuters หรือ APEX เป็นต้น
วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทำให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคำนวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนั้น จะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วน
ให้กับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี่ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้
ทั้งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลั งจากนั ้ น ปรั บ ปรุ งรายการที่ เกี่ ยวข้ องเฉพาะหน่ วยลงทุนแต่ ละชนิ ด (ได้ แก่ รายการขายหน่วยลงทุน
รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น) และคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วย
ลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ ตามตัวอย่างการคำนวณนี้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ค ำนวณจะต้องมีมูลค่าไม่
ต่ำกว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
โดยสมมติให้;
วันที่ 1
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 25,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท (ภายหลัง
หักค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์) แบ่งเป็น
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 25,000,000 บาท
2. ดอกเบี้ยค้างรับในวันแรก 100,000 บาท
3. มีรายการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า จำนวน 2,000,000 บาท ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
จำนวน 30,000,000 บาท ชนิ ด จ่ า ยเงิ น ปั น ผล จำนวน 10,000,000 บาท ชนิ ด ผู ้ ล งทุ น กลุ ่ ม /บุ ค คล
50,000,000 บาท ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2,500,000 บาท และ ชนิดเพื่อการออม 50,000,000
บาท
หน่วย:บาท
กองทุนรวม

มูลค่าทรัพย์สิน

25,000,000.00

ชนิดสะสม
มูลค่า
25,000,000.00

ชนิดรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ
0.00

ชนิดจ่ายเงินปันผล

0.00

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/
บุคคล
0.00

ชนิดช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์
0.00

ชนิดเพื่อการออม

0.00
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สุทธิที่จำหน่าย
ไ ด ้ ห ล ั ง หั ก
ค่าธรรมเนียม
การขายและ
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
หลักทรัพย์ (ถ้ามี)
ดอกเบี้ยค้างรับ

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,100,000.00

25,100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหักค่า
ใช้จ่ายกองทุน
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน)
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ
1% +

(735.81)

(735.81)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(22.07)

(22.07)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(44.88)

(44.88)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(802.76)

(802.76)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,099,197.24

25,099,197.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,500,000.0000

2,500,000.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

10.0396

10.0396

10.0396

10.0396

10.0396

10.0396

10.0396

VAT 7% =
1.07%
ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแล
ผลประโยชน์
0.03% +
VAT 7% =
0.0321%
ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน
0.061%+
VAT
7%
=0.06527%
ค่าธรรมเนียม
รวมต่อวัน
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ (NAV)
จำนวนหน่วย
ลงทุน (หน่วย)
มูลค่าหน่วย
ลงทุน
(บาทต่อหน่วย)
วันที่ 2
1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า จำนวน 2,000,000 บาท ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
จำนวน 30,000,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล จำนวน 10,000,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคลจำนวน 50,000,000 บาท
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2,500,000 บาท และชนิดเพื่อการออม 50,000,000 บาท
2. มีรายการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า จำนวน 3,000,000 บาท
3. มีรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ จำนวน 1,000,000 บาท
4. มีรายการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล จำนวน 500,000 บาท ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
จำนวน 1,000,000 บาทและชนิดเพื่อการออม จำนวน 10,000,000 บาท
5. มีรายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล จำนวน 80,000 บาท และชนิดเพื่อการออม จำนวน 500,000 บาท
6. มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึ้น 1,000,000 บาท
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ชนิดรับซื้อคืน
กองทุนรวม

ชนิดสะสม
มูลค่า

หน่วยลงทุน

ชนิดจ่ายเงินปันผล

อัตโนมัติ

ชนิดผู้ลงทุน

ชนิดช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์

กลุ่ม/บุคคล

ชนิดเพื่อ
การออม

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
ของวันก่อนหน้า

25,099,197.24

25,099,197.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

144,500,000.00

2,000,000.00

30,000,000.00

10,000,000.00

50,000,000.00

2,500,000.00

50,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

144,500,000.00

2,000,000.00

30,000,000.00

10,000,000.00

50,000,000.00

2,500,000.00

50,000,000.00

169,599,197.24

27,099,197.24

30,000,000.00

10,000,000.00

50,000,000.00

2,500,000.00

50,000,000.00

1,000,000.00

159,783.75

176,887.63

58,962.54

294,812.72

14,740.64

294,812.72

170,599,197.24

27,258,980.99

30,176,887.63

10,058,962.54

50,294,812.72

2,514,740.64

50,294,812.72

(บาท)
รายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
1.ซื้อหน่วย
ลงทุน
2.ขายคืนหน่วย
ลงทุน
รวมรายการที่
เกี่ยวข้องกับ
หน่วยลงทุน
แต่ละชนิด
(บาท)
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิภายหลัง
รายการที่
เกี่ยวข้องกับ
หน่วยลงทุน
แต่ละชนิด
ส่วนเพิ่มของ
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ จำนวน
1,000,000
บาท
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหัก
ค่าใช้จ่าย
กองทุน
วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ชนิดสะสมมูลค่า = 170,599,197.24 x (27,099,197.24 / 169,599,197.24)
ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = 170,599,197.24 x (30,000,000.00 / 169,599,197.24)
ชนิดจ่ายเงินปันผล = 170,599,197.24 x (10,000,000.00 / 169,599,197.24)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล = 170,599,197.24 x (50,000,000.00 / 169,599,197.24)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ = 170,599,197.24 x (2,500,000.00 / 169,599,197.24)
ชนิดเพื่อการออม = 170,599,197.24 x (50,000,000.00 / 169,599,197.24)
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน)
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดกองทุน
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ
1% +

(5,001.14)

(799.10)

(884.64)

(294.88)

(1,474.40)

(73.72)

(1,474.40)

(150.03)

(23.97)

(26.54)

(8.85)

(44.23)

(2.21)

(44.23)

VAT 7% =
1.07%
ค่าธรรมเนียม
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ผู้ดูแล
ผลประโยชน์
0.03% +
VAT 7%
=0.0321%
ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน
0.061% +

(305.08)

(48.75)

(53.96)

(17.99)

(89.94)

(4.50)

(89.94)

(5,456.25)

(871.82)

(965.14)

(321.72)

(1,608.57)

(80.43)

(1,608.57)

170,593,740.99

27,258,109.17

30,175,922.49

10,058,640.82

50,293,204.15

2,514,660.21

50,293,204.15

16,892,860.3444

2,699,209.1397

996,045.6986

4,980,228.4929

249,011.4246

4,980,228.4929

VAT 7% =
0.06527%
ค่าธรรมเนียม
รวมต่อวัน
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ (NAV)
จำนวนหน่วย
ลงทุน (หน่วย)
- หน่วยลงทุน
เพิ่มขึ้นจากซื้อ
หน่วยลงทุน
ชนิดสะสม
มูลค่า จำนวน
2,000,000
บาท
/10.0397
=
199,209.
1397 หน่วย
- หน่วยลงทุน
เพิ่มขึ้นจากซื้อ
หน่วยลงทุน
ชนิดรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน

2,988,137.0957

อัตโนมัติ
จำนวน
30,000,000
บาท
/10.0397
=
2,988,137.
0957 หน่วย
- หน่วยลงทุน
เพิ่มขึ้นจากซื้อ
หน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงิน
ปันผล จำนวน
10,000,000
บาท/
10.0397
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=
996,045.
6986 หน่วย
- หน่วยลงทุน
เพิ่มขึ้นจาก
ซื้อหน่วย
ลงทุน
ชนิดผู้ลงทุน
กลุ่ม/บุคคล
จำนวน
50,000,000
บาท
/10.0397
=
4,980,228.
4929 หน่วย
- หน่วยลงทุน
เพิ่มขึ้นจากซื้อ
หน่วยลงทุน
ชนิดช่องทาง
อ ิ เ ล ็ ก ท ร อ น ิ ก ส์
จำนวน
2,500,000
บาท/
10.0397 =
249,011.
4246
บาท
- หน่วยลงทุน
เพิ่มขึ้นจากซื้อ
หน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อ
ก า ร อ อ ม
50,000,000
บาท
/10.0397
=
4,980,228.
4929 หน่วย
มูลค่าหน่วย
ลงทุน

10.0985

10.0985

10.0985

10.0985

10.0985

10.0985

10.0985

(บาทต่อหน่วย)
วันที่ 3
1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า จำนวน 3,000,000 บาท
2. มีรายการลดหน่วยจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ จำนวน 1,000,000 บาท
3. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล จำนวน 500,000 บาท ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
จำนวน 1,000,000 บาท และ ชนิดเพื่อการออม จำนวน 10,000,000 บาท
4. มีรายการจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล จำนวน 80,000 บาท และชนิดเพื่อการออม จำนวน 500,000 บาท
5. มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึ้น 900,000 บาท
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กองทุนรวม

ชนิดสะสม
มูลค่า

ชนิดรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

ชนิดจ่ายเงินปันผล

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/
บุคคล

ชนิดช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์

ชนิดเพื่อการออม

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของ
กองทุนของ

170,593,740.99

27,258,109.17

30,175,922.49

10,058,640.82

50,293,204.15

2,514,660.21

50,293,204.15

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(500,000.00)

(1,000,000.00)

(10,000,000.00)

วันก่อนหน้า
(บาท)
รายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
1. ซื้อหน่วย
ลงทุน

3,000,000.00

2. ขายคืน
หน่วยลงทุน
3. จ่ายปันผล

(12,500,000.00)

(1,000,000.00)

(580,000.00)

(80,000.00)

(500,000.00)

ร ว ม ร า ย ก า ร ที่
เกี่ยวข้องกับ
หน่วยลงทุน

(10,080,000.00)

3,000,000.00

(1,000,000.00)

(80,000.00)

(500,000.00)

(1,000,000.00)

(10,500,000.00)

160,513,740.99

30,258,109.17

29,175,922.49

9,978,640.82

49,793,204.15

1,514,660.21

39,793,204.15

900,000.00

169,657.12

163,589.30

55,950.21

279,190.33

8,492.69

223,120.35

161,413,740.99

30,427,766.29

29,339,511.79

10,034,591.03

50,072,394.48

1,523,152.90

40,016,324.50

(44.65)

(1,173.08)

แต่ละชนิด
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิภายหลัง
รายการที่
เกี่ยวข้องกับ
หน่วยลงทุน
แต่ละชนิด
ส่วนเพิ่มของ
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ จำนวน
900,000 บาท
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหัก
ค่าใช้จ่าย
กองทุน
วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ชนิดสะสมมูลค่า = 161,913,740.99 x (30,258,109.17 / 161,013,740.99)
ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = 161,913,740.99 x (29,175,922.49 / 161,013,740.99)
ชนิดจ่ายเงินปันผล = 161,913,740.99 x (9,978,640.82 / 161,013,740.99)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล = 161,913,740.99 x (49,793,204.15 / 161,013,740.99)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ = 161,913,740.99 x (1,514,660.21 / 161,013,740.99)
ชนิดเพื่อการออม = 161,913,740.99 x (40,293,204.15 / 161,013,740.99)
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน)
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดกองทุน
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ
1% +

(4,731.85)

(891.99)

(860.09)

(294.16)

(1,467.88)

VAT 7%
= 1.07%
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ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแล
ผลประโยชน์
(141.95)

(26.76)

(25.80)

(8.82)

(44.04)

(1.34)

(35.19)

(288.64)

(54.41)

(52.47)

(17.94)

(89.54)

(2.72)

(71.56)

(5,162.44)

(973.16)

(938.36)

(320.92)

(1,601.46)

(48.71)

(1,279.83)

161,408,578.55

30,426,793.13

29,338,573.43

10,034,270.11

50,070,793.02

1,523,104.19

40,015,044.67

15,952,123.6303

2,996,280.0208

2,889,112.4881

996,045.6986

4,930,716.1891

149,986.8170

3,989,982.4168

0.03% +
VAT 7%
=0.0321%
ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน
0.061% +
VAT 7%=
0.06527%
ค่าธรรมเนียม
รวมต่อวัน
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ (NAV)
จำนวนหน่วย
ลงทุน
- หน่วยลงทุน
เพิ่มขึ้นจากซื้อ
หน่วยลงทุน
ชนิดสะสม
มูลค่า จำนวน
3,000,000
บาท
/10.0986 =
297,070.
8811หน่วย
- หน่วยลงทุน
ลดลงจากการ
รับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
ให้ผู้ลงทุนชนิด
รับซื้อคืนหน่วย
ล ง ท ุ น อ ั ต โ น ม ั ติ
จำนวน
1,000,000
บาท
/10.0985
99,024.6076

=

บาท
- หน่วยลงทุน
ลดลงจากการ
ขายคืนหน่วย
ลงทุน ชนิด
ผู้ลงทุนกลุ่ม
/บ ุ ค ค ล จ ำ น ว น
500,000 บาท
/10.0985
49,512.

=

3038บาท
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- หน่วยลงทุน
ลดลงจากการ
ขายคืนหน่วย
ลงทุน ชนิดช่อง
ทางอิเล็ก
ทรอนิกส์
จำนวน
1,000,000
บาท
/10.0985
99,024.

=

6076บาท
- หน่วยลงทุน
ลดลงจากการ
ขายคืนหน่วย
ลงทุน ชนิดเพื่อ
ก า ร อ อ ม จ ำ น วน
10,000,000
บาท
/10.0985
990,246.

=

0761บาท
มูลค่าหน่วย
ลงทุน

10.1183

10.1548

10.1548

10.0741

10.1548

10.1549

10.0288

(บาทต่อหน่วย)

2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(2.1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ เว้นแต่วันทำการนั้นตรงกับวันหยุด
ของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือวันตามที่บริษัท
จัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ
(2.2) คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้
ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี้
(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทำการถัดไป (ถ้ามี)
(ข) วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทำการถัดไป
ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่ไม่เปิดให้ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สิ นสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี้เพิ่มเติมด้วย
1. วันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่
กรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
2. วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวม
กำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน
3. วันที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมี
นัยสำคัญ โดยให้ประกาศภายในวันทำการถัดไป
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(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
โดยประกาศภายในวันทำการถัดไป
ทั้งนี้ กองทุนอาจดำเนินการไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ (2.1) – (2.4) ได้ในกรณีที่
ระยะเวลาของวันทำการที่กำหนดตามข้อ (2.1) – (2.4) นั้นตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุน
เข้าไปลงทุนและประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือวันตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติมในกรณี
ที ่ ม ี เ หตุ การณ์ ไ ม่ ปกติ เป็ นเหตุ ให้ ก องทุ นไม่ ไ ด้ รั บข้ อ มู ล มู ล ค่ าทรั พย์ ส ิ นสุ ท ธิ ของกองทุนต่า งประเทศที่
กองทุนเข้าไปลงทุน ซึ่งกองทุนจะดำเนินการตามข้อ (2.1) – (2.4) โดยพลันเมื่อได้รับข้อมูลมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนครบถ้วน
3. การประกาศราคามูลค่าและราคาตามวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(3.1) การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มู ลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
(ก) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
(ข) คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็น ตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4
ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง
(ค) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.1)(ข) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.1)(ข)
(ง) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล แต่ใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวม
(3.2) บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบโดยการประกาศทางหนังสือพิมพ์ ทั้งนี้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนประกาศในหนังสือพิมพ์ เช่น ทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันโดยติดประกาศไว้ ณ สำนักงานบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(3.3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ ซื้อ ขายหน่วยลงทุ น เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบั น
บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้
บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว
ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
ภายใน 1 วันทำการ
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันทุกวันทำการ หรือติดตามได้จาก Website ของบริษัทจัดการ:
www.scbam.com
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อนึ่ง ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติโดยไม่ทราบล่วงหน้า ซึ่งเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศทาง
หนังสือพิมพ์รายวันได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาประกาศทางช่องทางอื่นแทน เช่น เว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ เป็นต้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนประกาศในหนังสือพิมพ์ เช่น ทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่ง
บริ ษั ท จั ด การจะแจ้ งให้ ท ราบล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 30 วั นโดยติ ด ประกาศไว้ ณ สำนั ก งานบริ ษั ท จั ด การ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่าง
จากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถก
ู ต้อง
บริษัทจัดการจะจัดทำและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาด ภายใน 7 วันทำการนับ
แต่ ว ั นที ่ พบว่าราคาหน่ วยลงทุ นไม่ ถ ูกต้อง และจั ด ให้ม ี สำเนารายงานดั งกล่ าวไว้ ณ ที ่ ท ำการของบริษัท
จัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่าง
น้อย ดังต่อไปนี้
(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(3) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการ
คำนวณราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไข
ราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย
2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิด
เป็ น อั ต ราตั ้ ง แต่ ร ้ อ ยละ 0.5 ของราคาหน่ ว ยลงทุ น ที ่ ถ ู ก ต้ อ ง บริ ษ ั ท จั ด การจะคำนวณราคาหน่ ว ยลงทุ น
ย้ อ นหลั งนั บ แต่ ว ั นที ่ พบราคาหน่ ว ยลงทุ นไม่ ถู ก ต้ อ งจนถึ งวั นที ่ ราคาหน่ ว ยลงทุ นถู ก ต้ อ งและดำเนิ นการ
ดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้น
ไปและคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(1) จัดทำรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุ นย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันทำ
การถัดจากวันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวัน
ทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงาน
ดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีสำเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
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(3) ดำเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และ
วัน เดือน ปี ที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อ มูลใน
รายงานตาม (1)
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและดำเนินการโดยวิธก
ี ารใดๆ เพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคาภายใน 5
วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทำรายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้ง
สำเนารายงานการแก้ ไ ขราคาย้ อ นหลั ง และรายงานการชดเชยราคาที ่ จ ั ด ทำตา ม (1) ให้ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. แต่จะส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) กรณี ราคาหน่ว ยลงทุ นที ่ ไม่ถู กต้ องต่ ำกว่ าราคาหน่ วยลงทุนที ่ถู กต้ อง (understate) บริ ษั ท จัดการจะ
ปฏิบัติดังนี้
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวน
ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาด
อยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุ
ดังกล่าว
(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถู กต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหรือ
จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติ
ดังนี้
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็น
จำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ
่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถก
ู ต้องหรือจ่ายเงิน
ของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่ม ีหน่วยลงทุ นเหลืออยู ่หรือ มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ น้อ ยกว่าจำนวน
หน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่
ขาดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่ กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาด
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หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุ
ดังกล่าว
ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมี
มูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงิน
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้
แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุน
ตาม (2) (ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้
4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ (ถ้ามี) ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
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) :
ชื่อ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
17.5. ที่ปรึกษา :
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ :
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :
17.6. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา
ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน
ชื่อ : นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา
ชื่อ : นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์
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ชื่อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
ชื่อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ชื่อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม :
18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ เดือน
18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี ประมาณ 1 ปีนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะกำหนดวันสิน
้ สุด
รอบปีบัญชี ในหนังสือชี้ชวนต่อไป
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการ
จัดการ :
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีจัดการ ให้ กระทำโดยการขอมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือการขอให้สำนักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนตามมาตรา 129/1
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื่อคำนวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจำนวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและ
การนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น
ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุน โดยสำนักงานอาจกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการ
แก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้
(1) การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ทำให้สิทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3) การเปลี่ ยนแปลงประเภทของทรั พย์สิ นที่ กองทุนรวมลงทุนหรืออั ตราส่วนการลงทุนที่สอดคล้องกับ
นโยบายการลงทุน
(4) การคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ซึ่งได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทำให้
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคั ญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทั้งปวง
ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าว
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น ในกรณีดังนี้
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(ก) การลดมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ่มจำนวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(ง) การเพิ่มความถี่ของการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุน
ของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติห ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ ไขเพิ่ มเติ มเพื ่อเปลี่ ยนตั วผู ้ดู แลผลประโยชน์ เมื ่ อ ได้ รับ อนุ ญาตจากสำนั กงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.แล้ว
(5) การแก้ไ ขเพิ ่ม เติ มเพื่ อลดค่ าธรรมเนี ยมหรือ ค่าใช้ จ่ายของกองทุ นรวมเปิ ด ให้ เ ป็ นไปตามที ่ประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน นอกเหนือจากวรรคสามและวรรคสี่ บริษัท
จัดการจะยื่นคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนผ่าน
ระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน และชำระค่าธรรมเนียมต่อสำนักงานเมื่อสำนักงานได้รับคำขอพร้อม
ทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว
การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการ ไม่ว่าจะกระทำตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ
ภายใต้กรอบการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายและเผยแพร่ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มี
มติให้แก้ไข หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือให้ถือว่าจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี
อย่างไรก็ดี ในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งใด ไม่ว่าจะโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโดยการ
ส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากผู้ถือหน่วยลงทุนเห็นว่า มติของผู้ถือหน่วยลงทุนในครั้งนั้นไม่
ชอบด้วยกฎหมายหรือบริษัทหลักทรัพย์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 129/2 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา 129/3 ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 คนและมีหน่วย
ลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวยหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ
กองทุนรวมนั้น จะร้องขอให้ศาลสั่ งเพิกถอนมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนครั ้งนั ้นก็ได้ แต่ต้องร้องขอต่อ ศาล
ภายใน 45 วันนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้แก้ไข
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้สิทธิขอเพิกถอนมติตามมาตรา 129/4 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทำและส่งรายงานการใช้สิทธิดังกล่าวต่อสำนักงานโดยไม่ชักช้า
(2) จั ด ทำและส่ ง รายงานเพื ่ อ แสดงความคื บ หน้ า ของการดำเนิ น ก ารดั ง กล่ า วให้ แ ก่ ส ำนั ก งานทุ ก รอบ
ระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้สิทธิขอเพิกถอนมติ หรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีนัยสำคัญ
(3) เปิดเผยรายงานตาม (1) และ (2) ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
บริษัทจัดการอาจดำเนินการเพิ่มเติ มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนได้ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตาม
ข้ อ กำหนดในข้อ ผู กพันระหว่ างผู ้ ถื อหน่วยลงทุ นกั บบริ ษั ทจัดการกองทุ นรวม ทั ้ งนี ้ การขอมติเพื ่อแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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20. ข้อกำหนดอื่น ๆ :
20.1 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนาม
กองทุนรวมได้ตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้
การกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนจะนำมาชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืน
หน่วยลงทุน
20.2 บริการข้อมูลกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือวิธีการ
ในการนำส่ง เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการถึงผู้ลงทุน/ผู้ถอ
ื หน่วย
ลงทุน รวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบการตอบรับข้อมูลอื่น (ถ้ามี) เช่น ผ่านช่องทางอิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น โดย
ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วันก่อนวันเริ่มดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยจะติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษท
ั จัดการ
สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการดำเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการนำส่ง และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดในลักษณะ
ทำนองเดียวกันนี้ ซึ่งบริษัทจัดการได้คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ ในการนำส่งจดหมาย/หนังสือถึงผู้ถือหน่วยลงทุน อาทิ กรณีการแก้ไขโครงการ การขอมติ การเลิก
โครงการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กำหนด และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
20.3 ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี)
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มี
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียง
ของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่
20.4 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)
20.4.1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่อ งมาจาก
การใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาท
โดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้
กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัท
ต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย
20.4.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตามข้อ 20.4.1 บริษัทจัดการจะ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชีและรายงานรอบระยะเวลาหก
เดือนด้วย
20.5 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ใน
การปฏิ บ ั ติ ตามหลัก เกณฑ์ เกี ่ ยวกั บ การรู ้ จั กลู กค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้ อ เท็ จจริ งเกี ่ ยวกั บ ลู ก ค้ า (Customer Due Diligence: CDD) ซึ ่ งรวมถึ งแต่ ไ ม่ จำกั ด เฉพาะการให้
ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
จัดการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ
ยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัท
จัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือ
จั ด ส่ งเอกสารหรื อ หลั ก ฐานใดให้ แก่ บ ริ ษั ท จั ด การ และ/หรื อ ผู ้ ท ี ่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากบริ ษั ท จั ด การ ไม่
ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรื อ
กฎหมายต่าง ๆ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด
(ข) บริ ษั ท จั ด การเห็ นว่ า การทำธุ รกรรมของผู ้ ถ ื อหน่ ว ยลงทุนอาจมี ลั ก ษณะเป็ นการกระทำความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ
ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ
(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้
ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่ อเสียงของบริษัท
จัดการ
นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ
เปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่หน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายต่าง ๆ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ
ทั้งนี้ คำว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คำว่า “กฎหมายต่าง ๆ” นั้น ให้มี
ความหมายรวมถึงกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ที่กองทุนรวมได้มีการลงทุนในประเทศนั้น ๆ ด้วย
20.6 ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act
(ซึ ่ ง ต่ อ ไปจะเรี ย กว่ า FATCA) โดยมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ว ั น ที ่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบั บ ดั ง กล่ า ว
กำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution
หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่ง
รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทาง
ภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลาย
ประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่ง
ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีห น้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของ
บุ ค คลสั ญชาติอ เมริ ก ันและบุค คลที ่ มี ลั กษณะตามหลัก เกณฑ์ ที ่ FATCA กำหนด หน้ า ที ่ ในการตรวจสอบ
ข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลก
ู ค้า
บางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
(กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะ
ได้รับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย
ทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.
2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่ง
อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ.
2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพัน
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ตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์ สิ น
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับ
กองทุนรวมที่เป็น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบั นการเงิ นทั้ งในประเทศไทยและต่ า งประเทศรวมทั ้ งผู ้ ดู แลผลประโยชน์ ผู ้ รั บ ฝาก
ทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุ น ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA
อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัท
จัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่
มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย
่ วข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวม
สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน ภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้
(1) ร้ อ งขอให้ ผ ู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ นที ่ เ ข้ า ข่ า ยเป็ นพลเมื อ งของประเทศสหรั ฐอเมริ ก า(หรื อ เป็ นบุ ค คลตามที่
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่ง
ข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลื อ
จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน
นั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบ
ความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูล
ตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุง
ข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA
หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
ข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุน
หรื อ ผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ น โดยรวมได้ ร ั บ ประโยชน์ เ พิ ่ ม ขึ ้ น หากมี ก ารดำเนิ น การที ่ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณี ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับ
ภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงั บ หรื อ หยุ ด ให้ บ ริ ก าร และดำเนิ นการคื นเงิ นลงทุ นตามมู ล ค่ าหน่ วยลงทุ นให้ แก่ ผ ู ้ ถ ื อหน่ ว ยลงทุน
ดังกล่าว
(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ นรายนั ้ นได้ เพื ่ อ ให้ ส อดคล้ องกั บ เกณฑ์ และข้ อ กำหนดของกฎหมายต่ างประเทศที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น
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การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็น
การกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA
และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคาร
ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนิ นการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่าย
เป็ นพลเมื องของประเทศสหรัฐอเมริ กา (หรื อ เป็นบุ คคลตามที ่ กฎหมายต่ างประเทศที ่ เกี ่ยวข้องกำหนด)
เท่านั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้
สงวนสิ ท ธิ ไ ว้ ข ้ า งต้ น บริ ษั ท จั ด การ (รวมถึ ง ผู ้ ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง) จะดำเนิ น การตามข้ อ กำหนดของกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการ
กำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
20.7 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะ
อ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
20.8 ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนหลัก
ความเสี่ยงจากเกณฑ์ RQFII (RQFII systems risk)
เกณฑ์ปัจจุบันของ RQFII รวมถึงกฎที่เกี่ยวกับข้อจำกัดในการลงทุนของกองทุน
ขนาดธุรกรรมของ RQFII มีขนาดค่อนข้างใหญ่ และมีความเสี่ยงมากขึ้น สภาพคล่องของตลาดที่ลดลงและ
การผันผวนของราคาอาจนำไปสู่ผลกระทบต่อความเหมาะสมของเวลาและราคาของหลักทรัพย์ที่จัดหาหรือ
จำหน่ายถ่ายโอนมา
หลั ก ทรั พย์ ของประเทศจี นจดทะเบี ยนในนามร่ ว มระหว่ างผู ้ จ ั ดการในฐานะผู ้ ถื อ RQFII และกองทุ นตาม
กฎระเบียบข้อบังคับที่ถูกต้องและอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิคโดยผ่านบัญชีหลักทรัพย์กับ CSDCC บัญชีนี้ใช้
ชื ่ อ China Asset Management (Hong Kong) ซึ ่ ง เป็ น ชื ่ อ ที ่ RQFII ได้ ร ั บ การอนุ ม ั ต ิ โ ดยผู ้ ก ำกั บ ดู แ ลที่
เกี่ยวข้อง RQFIIจะคัดเลือก PRC broker เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในนามของตนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งสองแห่งใน
ประเทศจีน และผู้รับฝากทรัพย์สิน PRC Custodian เพื่อรักษาสินทรัพย์ในความดูแล ตามเงื่อนไขข้อตกลง
ของ PRC RQFII Agreement
ในกรณีมีการผิดสัญญาไม่ว่าจะมาจาก PRC broker หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน ในการดำเนินงานหรือการชำระ
เงินของธุรกรรมใดๆ หรือการโอนย้ายกองทุนหรือหลักทรัพย์ใดๆในสาธารณรัฐประชาชนจีน กองทุนอาจจะ
ประสบกับความล่าช้าในการฟื้นฟูสินทรัพย์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ไม่สามารถรับรองได้ว่ากองทุนจะได้รับโควต้าตามเกณฑ์ของ RQFII เพิ่มเติมตามคำร้องขอซื้อหน่วยลงทุน
เต็มจำนวนหรือไม่ ซึ่งอาจทำให้ผู้จัดการจำเป็นต้องปิดการขายกองทุน และในสถานการณ์รุนแรงกองทุนอาจ
ประสบภาวะขาดทุนอย่างหนักเนื่องจากขีดความสามารถในการลงทุนที่จำกัดหรืออาจไม่สามารถที่ดำเนิน
หรือทำตามจุดมุ่งหมายและกลยุทธ์ในการลงทุนของกองทุนได้อย่างเต็มความสามารถ เนื่องจากข้อจำกัด
ทางการลงทุนตามเกณฑ์ RQFII สภาพฝืดเคืองของตลาดหลักทรัพย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และความ
ล่าช้าหรือการหยุดชะงักของการดำเนินการทางการค้าและการจัดการการชำระหนี้ทางการค้า
กฎข้อบังคับควบคุมการลงทุนตามเกณฑ์ RQFII ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และการเคลื่อนย้ายเงินทุนกลับ
ประเทศด้ ว ยการลงทุ น ตามเกณฑ์ RQFII เป็ น สิ ่ ง ที ่ ค ่ อ นข้ า งใหม่ การนำไปปฏิ บ ั ต ิ แ ละการตี ค วามของ
ข้อบังคับการลงทุนดังกล่าวจึงไม่ได้รับการทดสอบและไม่มีความแน่นอนว่า สิ่งเหล่านี้จะถูกนำไปปรับใช้
อย่างไร เนื่องจากผู้มีอำนาจและผู้กำกับดูแล PRC ได้ให้ดุลยพินิจอย่างกว้างๆ จากข้อบังคับในการลงทุน
นั้นๆและไม่มีบรรทัดฐานหรือความแน่นอนว่าดุลยพินิจนั้นๆอาจถูกใช้ในเวลานี้หรือในอนาคต
ความเสี่ยงจากผู้รับฝากหลักทรัพย์และนายหน้าของสาธารณรัฐประชาชนจี น (PRC Custodian and PRC
Broker risk)
สินทรัพย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนจะถูกเก็บรักษาโดย PRC Custodian ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่าน
บัญชีหลักทรัพย์กับ CSDCC และบัญชีเงินสดกับ PRC Custodian RQFII ยังคัดเลือก PRC brokerเพื่อทำ
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ธุรกรรมกองทุนในตลาดจีนอีกด้วย ผู้จัดการสามารถแต่งตั้งนายหน้าได้เพียงคนเดียวในแต่ละตลาดหุ้น ซึ่ง
กองทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับนายหน้าเพียงคนเดียวในแต่ละตลาดซึ่งอาจเป็นรายเดียวกันก็ได้ หากผู้จัดการ
ไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก PRC Broker การดำเนินงานของกองทุนอาจได้รับผลกระทบและอาจทำให้ต้อง
ซื้อขายหน่วยลงทุนในส่วนเกินมูลค่าหุ้น หรือมูลค่าสินทรัพย์สุทธิลดลงของกองทุน หรือไม่สามารถติดตาม
ดัชนีของกองทุนได้ กองทุนอาจจะประสบภาวะขาดทุนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานหรือความปล่อยปละ
ละเลยไม่ว่าจะเกิดจาก PRC Broker หรือ PRC Custodian ในการจัดการดูแลหรือการชำระเงินของธุรกรรม
ใดๆ หรื อ การเคลื ่ อ นย้ า ยกองทุ นหรื อ หลั ก ทรั พย์ ใ ดๆตามกฎเกณฑ์ และระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ในสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน ผู้จัดการจะจัดการเพื่อให้แน่ใจว่า PRC Broker และ PRC Custodian จะมีขั้นตอนการรักษา
สินทรัพย์ของกองทุนอย่างเหมาะสม
ตามข้ อบั งคั บของ RQFII และพฤติกรรมตลาดหลั กทรั พย์ หลั ก ทรั พย์และบัญชี เงิ นสดสำหรับ กองทุนใน
สาธารณรัฐฯจะอยู่ใ นนามร่วมของผู ้จัดการในฐานะ RQFII และกองทุน แม้ว่าผู้จัดการจะมีทางเลือ กตาม
กฎหมายว่ า สิ นทรั พย์ ใ นหลั กทรั พย์ ดั งกล่ า วจะเป็ นกรรมสิ ทธิ ของกองทุ นซึ ่ งทางเลื อ กดั งกล่ าวนั ้ นจะไม่
สามารถนำมาอ้ างอิ งเป็ นข้อ สรุ ป ได้ เนื ่ อ งจากข้อ บั งคั บ ของ RQFII ขึ ้ นกั บ การตี ความจากผู ้ท ี ่ม ี อำนาจที่
เกี่ยวข้องในสาธารณรัฐประชาชนจีน นักลงทุนควรระลึกไว้ว่าเงินสดที่ฝากในบัญชีเงินสดของกองทุนที่ผู้รับ
ฝากหลักทรัพย์จะไม่แบ่งแยกกัน แต่จะเป็นหนี้ซึ่งผู้รับฝากหลักทรัพย์มีต่อกองทุนในฐานะเป็นผู้ฝาก อนึ่ง
เงินสดนั้นจะรวมกับเงินสดของลูกค้ารายอื่นของ PRC Custodian ด้วย ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ล้มละลายหรือ
การชำระบัญชี (liquidation)ของผู้รับฝากหลักทรัพย์ของกองทุน จะไม่มีกรรมสิทธิในเงินฝากในบัญชีเงินสด
ดั งกล่า ว และกองทุ นจะกลายเป็ นเจ้ าหนี ้ที ่ ไม่ม ี หลัก ประกั น ซึ ่ งจั ด อยู่ ในอั นดั บเดี ยวกั นกับ เจ้ าหนี ้ที ่ไม่มี
หลักประกันรายอื่นๆทั้งหมดของ PRC Custodian กองทุนอาจพบความยุ่งยากและ/หรือความล่าช้าในการ
ฟื้นฟูหนี้เหล่านี้หรืออาจจะไม่สามารถฟื้นฟูได้ทั้งหมดในกรณีที่กองทุนประสบภาวะขาดทุน
ความเสี่ยงจากการเคลื่อนย้ายเงินกลับประเทศ (Repatriation risk)
การเคลื่อนย้ายเงินกลับประเทศโดย RQFII อย่างเช่นกองทุนในสกุลเงินหยวนที่ได้รับอนุญาตรายวันจะไม่
เป็นไปตามระยะเวลาหรือการอนุมัติก ่อนหน้านี ้ ไม่มีการรับรองว่ากฎเกณฑ์ และข้อบังคับ ของสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือจะไม่มีการกำหนดข้อจำกัดการเคลื่อนย้ายเงินกลับประเทศในอนาคต
ข้ อ ห้ า มใหม่ ใด ๆ ที ่ เ กี ่ ยวกั บการนำเงินลงทุ นและกำไรสุ ทธิก ลั บประเทศอาจส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ภาพของ
กองทุนในการตอบสนองความต้องการในการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ความเสี่ยงจากการกำหนดโควต้าของ RQFII (RQFII quota risk)
กองทุ นจะได้ รั บ ประโยชน์ จากโควต้ า ของ RQFII ของผู ้ จั ด การซึ ่ งได้ ร ั บ มาภายใต้ ข ้ อ บั งคั บ ของ RQFII
โควต้า RQFII จะมีข้อจำกัดและอาจจะเต็มโควต้าเว้นแต่ผู้จัดการจะสามารถหาโควต้า RQFII มาเพิ่มได้ ใน
กรณีดังกล่าวผู้จัดการอาจจำเป็นต้องหยุดการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนไว้ก่อน ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ราคาซื้อ
ขายของหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงจะมีมูลค่าสูงขึ้นมากกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของแต่ละหน่วย
ลงทุน ซึ่งอาจเป็นการเพิ่มความคลาดเคลื่อนในการติดตามดัชนีของกองทุนอีกด้วย
ความเสี่ยงตลาด (Market risk)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนจะเปลี่ยนแปลงตามมูลค่าของตลาด ราคาของหน่วยลงทุนและรายได้จาก
มูลค่าของหลักทรัพย์อาจจะขึ้นและลงได้ จะไม่มีการรับประกันว่านักลงทุนจะทำกำไรหรือจะเลี่ยงการขาดทุน
ทั้งนี้ ผลตอบแทนเงินทุนและรายได้ของกองทุนขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ การลดค่าใช้จ่าย ผลตอบแทน
ของกองทุนอาจจะผันผวนตอบรับกับมูลค่าของทุนหรือกำไรที่เพิ่มขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นกองทุนอาจประสบภาวะ
ความผันผวนและตกต่ำซึ่งส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับดัชนี นักลงทุนในกองทุนจะมีความเสี่ยงเทียบเท่ากับนัก
ลงทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง(underlying Securities) ความเสี่ยงเหล่านี้หมายรวมถึง ความเสี่ยงจาก
อัตราดอกเบี้ย (ความเสี่ยงจากการลดลงของมูลค่าในพอร์ตโฟลิ โอจากการเพิ่ มอัต ราดอกเบี้ ยในตลาด)
ความเสี่ยงจากรายได้ (ความเสี่ยงจากการลดลงของรายได้จากพอร์ตโฟลิโอจากอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ลดลง)และความเสี่ยงด้านเครดิต (ความเสี่ยงจากผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงไม่ชำระหนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ดัชนี)
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ความเสี่ยงจากหุ้นสามัญ (Equity risk)
การลงทุนในหุ้นอาจให้อัตราผลตอบแทนที่สูงมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นและระยะยาว อย่างไร
ก็ตาม ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นอาจจะสูงกว่า เนื่องจากผลประกอบการในการลงทุนของหุ้น
ขึ้นกับปัจจัยต่างๆที่ยากต่อการคาดเดา ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงการลดลงของตลาดทีย
่ ืดเยื้อหรือฉับพลันในแต่ละ
บริษัท ความเสี่ยงขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพอร์ตโฟลิโอของหุ้นเป็นความเสี่ยงที่มูลค่าการลงทุนที่ถืออยู่นั้น
อาจจะลดลงอย่างมากและฉับพลัน
ความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการติดตามดัชนี (Tracking error risk)
แม้ว่าผู้จัดการจะนำเอากลยุทธ์การจำลองพอร์ทโฟลิโอมาใช้อย่างเต็มรูปแบบเพี่อลด tracking error ให้
เหลือน้อยที่สุด แต่อาจมีกรณีที่ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีเนื่องจากมีข้อจำกัด ไม่
มีการรับประกันในการจำลองพอร์ทโฟลิโอว่าจะไปในทิศทางเดียวกับผลตอบแทนของดัชนีเนื่องจากผู้จัดการ
ไม่มีกลยุทธ์อื่นที่จะลด tracking error หรือมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนอาจจะไม่สัมพันธ์กับดัชนีอย่าง
แท้จริง ปัจจัยต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนสัมพันธ์กันอย่างไม่สมบูรณ์ระหว่างสินทรัพย์
ของกองทุนและหลักทรัพย์ที่ก่อให้เกิดดัชนี ความไม่สามารถจะทำให้ หลักทรัพย์ที่อยู่ในกองทุนกลับมา
สมดุลได้ตามการเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบของดัชนีหลักทรัพย์ ราคาหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลง
ของกฎระเบียบในการควบคุม อาจส่งผลถึงความสามารถของผู้จัดการทีจ
่ ะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกองทุน
กับดัชนีหุ้นใกล้เคียงกัน ปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุน เบี่ยงเบนออกจากดัชนีหลักทรัพย์
ได้
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (Concentration Risk)
กองทุนจะมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัว ซึ่งเป็นผลจากการติดตามผลประกอบการของท้องถิ่นตามสภาพ
ภูมิศาสตร์หนึ่งๆ (สาธารณรัฐประชาชนจีน) ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะผันผวนมากกว่ากองทุนที่มีฐานในพื้นที่กว้าง
เช่น กองทุนหุ้นทุนระดับภูมิภาคหรือระดับโลก กองทุนที่ลงทุนในประเทศจีนประเทศเดียวมูลค่าจะไวต่อ
ความผันผวนมากกว่าอันเนื่องมาจากสถานการณ์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เป็นผลลบ
ความเสี่ยงจากการมี 2 เคาน์เตอร์ (Dual Counter risk)
โมเดลของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเป็นโมเดลใหม่ เพิ่มเติมจากวันที่ 26 ตุลาคม 2555 กองทุนเป็นหนึ่งใน
กองทุนอัตราแลกเปลี่ยนแรกที่มีหน่วยการซื้อขายร่วมซึ่งทำการซื้อขายและชำระบัญชีในสกุลเงินหยวนที่
เคาน์เตอร์สกุลเงินหยวนและซื้อขายและชำระบัญชีในสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกงที่ เคาน์เตอร์สกุลเงินดอลลาร์
ฮ่องกง ความใหม่และไม่ได้รับการทดสอบอย่างสัมพันธ์กันของ 2 เคาน์เตอร์สำหรับกองทุนซื้อขายอัตรา
แลกเปลี่ยนอาจทำให้การลงทุนในหน่วยลงทุนนั้นมีความเสี่ยงมากกว่าการมีหน่วยลงทุนเคาน์เตอร์เดียวหรือ
มีหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ตัวอย่างเช่นมีความล้มเหลวในการชำระเงินระหว่างเคาน์เตอร์
หากหน่วยลงทุนของเคาน์เตอร์หนึ่งส่งมอบไปยัง CCASS ที่การชำระเงินครั้งสุดท้ายของวันซื้อขายจะทำให้
ไม่มีเวลาเพียงพอในการโอนหน่วยลงทุนไปยังเคาน์เตอร์อื่นเพื่อชำระเงินในวันเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อมี
การระงับการโอนหน่วยลงทุนระหว่างเคาน์เตอร์ดอลลาร์ฮ่องกงกับเคาน์เตอร์เงินหยวน เนื่องจากกรณี เช่น
การหยุ ด ชะงั ก ของการดำเนิ น งานหรื อ ระบบ ผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ นจะสามารถขายหน่ ว ยลงทุ นในสกุ ล เงิ น ที่
เกี่ยวข้องได้เท่านั้น การโอนสกุลเงินระหว่างเคาน์เตอร์นั้นบางทีจึงอาจจะไม่สามารถทำได้
อนึ่ง ยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับราคาตลาดของหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงที่ซื้อขายในสกุลดอลลาร์
ฮ่องกง อาจแตกต่างจากราคาตลาดในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงของหน่วยลงทุนที่ซื้อขายเป็นเงินหยวน อัน
เนื่องมาจากสภาพคล่องของตลาด อุปทานและอุปสงค์ในแต่ละเคาน์เตอร์อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงิน
หยวน(RMB) กับสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) ทั้งตลาดธนาคารในประเทศและนอกประเทศ ราคาซื้อขาย
หน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกงและเงินหยวนจะพิจารณาโดยสภาพตลาดและจะไม่เหมือนกัน ซึ่งจะ
เป็นราคาที่เกิดจากราคาซื้อขายหน่วยลงทุนคูณด้วยอัตราแลกเปลี่ ยนที่ใช้กันทั่วไป ดังนั้นเมื่อขายหน่วย
ลงทุนที่ซื้อขายในสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกงหรือซื้อหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง นักลงทุนอาจได้รบ
ั
เงินน้อยกว่าหรือจ่ายมากกว่าจำนวนเงินที่เท่ากันในสกุลเงินหยวนหากการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นในสกุล
เงินหยวนหรือในทางกลับกั น ดังนั้น จึงไม่อาจรับประกันได้ว่าราคาของหน่วยลงทุนในแต่ละเคาน์เตอร์จะ
เท่ากัน
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นักลงทุนที่ไม่มีบัญชีเงินหยวนจะซื้อและขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกงเท่านั้น นักลงทุนเหล่านี้
จะไม่สามารถซื้อหรือขายหน่วยลงทุนสกุลเงินหยวน แต่ผลตอบแทนของกองทุนจะอยู่ในรูปขอ งสกุลเงิน
หยวนเท่านั้น
ดังนั้น นักลงทุนอาจจะได้รับผลกระทบจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
กั บ อั ต ราแลกเปลี ่ ยน และค่ า ธรรมเนี ยมในการรั บ เงิ นปั นผล จึ งเป็ นไปได้ ท ี ่ นายหน้ า บางรายและสมาชิก
CCASS อาจจะไม่คุ้นเคยและอาจจะไม่สามารถที่จะซื้อหน่ วยลงทุนที่เคาน์เตอร์หนึ่งแล้วขายหน่วยลงทุนที่
อีกเคาน์เตอร์หนึ่ง โอนหน่วยลงทุนระหว่างเคาน์เตอร์ หรือซื้อขายหน่วยลงทุนทั้งสองเคาน์เตอร์ในเวลา
เดียวกัน ดังนั้น อาจเป็นการห้ามหรือชะลอนักลงทุนในการเข้าไปซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นเงินสกุลดอลลาร์
ฮ่องกงและเงินหยวน และอาจหมายความว่านักลงทุนสามารถทำได้แค่ขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเดียว นัก
ลงทุนควรเช็คความพร้อมของนายหน้าเกี่ยวกับการซื้อขายสองเคาน์เตอร์และการโอนระหว่างเคาน์เตอร์
ความเสี่ยงด้านตลาดของเงินหยวนในต่างประเทศ (Offshore RMB (“CNH”) market risk)
เงินหยวนในประเทศ [onshore RMB (CNY)] เป็นสกุลเงินทางการเพียงสกุลเดียวของสาธารณรัฐประชาชน
จีนและมีการใช้ในธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดทั้งระหว่างบุคคล รัฐและบริษัทในสาธารณรัฐประชาชนจี น
ฮ่ อ งกงเป็ น เขตอำนาจแห่ ง เดี ย วซึ ่ ง อนุ ญ าตให้ ม ี ก ารสะสมเงิ น ฝากเป็ น สกุ ล เงิ น หยวนนอกสาธารณรั ฐ
ประชาชนจี น ตั้ ง แต่ เ ดื อ นมิ ถ ุ น ายน 2553 ได้ ม ี ก ารซื ้ อ ขายเงิ น หยวนอย่ า งเป็ น ทางการในต่ า งประเทศ
[offshore RMB (CNH)] โดยมีการกำกับดูแลร่วมกันระหว่าง Hong Kong Monetary Authority และ PBOC
ในขณะที่ CNY และ CNH เป็นตัวแทนของเงินหยวน (RMB) ได้มีการซื้อขายสกุลเงินดังกล่าวในตลาดที่
แตกต่างกันและแยกจากกัน ตลาดเงินหยวน (RMB) ทั้งสองแห่งดำเนินการเป็นอิสระจากกันในขณะที่กระแส
เงิ นระหว่ า งตลาดมี ข้ อ จำกั ด อย่ า งมาก แม้ ว ่ า CNH เป็ นตั ว แทนของ CNY แต่ ไ ม่ จำเป็ นที ่ จะต้ อ งมี อ ั ต รา
แลกเปลี่ยนเดียวกันและการเคลื่อนไหวของสกุลเงินทั้งสองก็อาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากสกุล
เงินเหล่านี้ดำเนินการในเขตอำนาจที่แยกจากกันซึ่งนำไปสู่การมีเงื่อนไขด้านอุปทานและอุปสงค์แยกจากกัน
สำหรับแต่ละสกุลเงิน ดังนั้นทั้งสองสกุลเงินจึงแยกจากกันแต่เป็นตลาดเงินที่มีความเกี่ยวข้องกัน
อย่างไรก็ดี ขนาดปัจจุบันของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งกำหนดไว้เป็นเงินสกุลหยวนนอกสาธารณรัฐประชาชน
จีนถูกจำกัด เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2012 จำนวนเงินฝากทั้งหมดเป็นสกุลเงิน RMB(CNH)ซึ่งถือครอง
โดยสถาบันต่างๆนั้นได้รับอนุญาตให้เข้าไปประกอบกิจการด้านการธนาคารสกุลเงิน RMB ในฮ่องกงซึ่งมี
จำนวนเงินประมาณ 566 พันล้านหยวน นอกจากนี้ สถาบันต่างๆที่ได้รับอนุญาตเข้าร่วมได้รับการร้องขอจาก
Hong Kong Monetary Authority เพื่อให้รักษาจำนวนเงินทั้งหมดในสกุลเงิน RMB ในรูปแบบของเงินสด
และเงินคงเหลือในบัญชีชำระเงินกับ Renminbi Clearing Bank ไม่น้อยกว่า 25% ของเงินฝากสกุล RMB
ซึ่งจำกัดสกุลเงินหยวนที่สถาบันต่างๆ ได้รับอนุญาตเข้าร่วมสามารถใช้ประโยชน์เพื่อบริการลูกค้าของตน
ธนาคารที่เข้าร่วมในธุรกิจสกุลเงินหยวนไม่ได้รับการสนับสนุนเรื่องสภาพคล่องโดยตรงจาก PBOC ทั้งนี้
Renminbi Clearing Bank ให้สนับสนุนเรื่องสภาพคล่องในประเทศเท่านั้น โดยขึ้นอยู่กับโควตาประจำปีหรือ
โควตาประจำไตรมาสที่ PBOC กำหนดขึ้น เพื่อทำให้สถานะเปิด (open positions) ของธนาคารที่เข้าร่วม
เพื่อธุรกรรมประเภทที่ถูกจำกัดมีความเสมอกัน รวมถึงสถานะเปิด (open positions) ซึ่งเป็นผลมาจากบริการ
แลกเปลี่ยนสำหรับบริษัทที่เกี่ยวกับการชำระเงินการค้าข้ามชายแดนและสำหรับลูกค้ารายบุคคลเป็นจำนวน
ได้ถึง 20,000 หยวนต่อบุคคลผู้อาศัยในฮ่องกงต่อหนึ่งวัน อนึ่ง Renminbi Clearing Bank ไม่จำเป็นต้องทำ
ให้เสมอกันสำหรับธนาคารที่เข้าร่วมเกี่ยวกับสถานะเปิดอันเนื่องมาจากธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราและ
ธนาคารที่เข้าร่วมจำเป็นต้องได้รับเงินหยวนจากตลาดต่างประเทศเพื่อที่จะให้สถานะเปิด (open positions)
ดังกล่าวเสมอกัน แม้ว่าเป็นที่คาดหมายว่าตลาดเงินหยวนต่างประเทศจะยังคงเติบโตทั้งในเชิงลึกและขนาด
ความเติ บโตของตลาดยั งคงขึ ้ นอยู ่กั บข้อจำกั ดมากมายอั นเนื ่องมาจากกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับ
เงินตราต่างประเทศของจีน ดังนั้น จึงไม่มีรับประกันว่าระเบียบข้อบังคับใหม่ๆของจีนจะไม่มีการประกาศใช้อก
ี
หรือไม่มีการรับประกันว่าสัญญาการชำระเงิน( Settlement Agreement) จะไม่ถูกบอกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติม
ในภายหน้าซึ่งจะมีผลต่อการจำกัดการใช้สกุ ลเงินหยวนในต่างประเทศ ทั้งนี้การที่สกุลเงินหยวนได้มาอย่าง
จำกัดนอกสาธารณรัฐประชาชนจีนอาจกระทบต่อความสามารถของนักลงทุนในการได้มาซึ่งหน่วยลงทุนหรือ
การขายหน่วยลงทุนของกองทุนซึ่งมีผลต่อสภาพคล่องและราคาซื้อขายของหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
ฮ่องกง อนึ่ง หากผู้จัดการจะต้องหาเงินสกุลหยวนในตลาดต่างประเทศก็อาจไม่สามารถหาเงินสกุลหยวนได้
ด้วยเงื่อนไขที่น่าพึงพอใจ
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ความเสี่ยงจากการแทรกแซงและข้อห้ามของรัฐบาล (Government intervention and restrictions risk)
รัฐบาลและผู้กำกับดูแลทั้งหลายอาจแทรกแซงตลาดการเงิน เช่น กำหนดข้อจำกัด การซื้อขาย การห้าม
naked short selling หรือการระงับ short selling สำหรับหุ้นบางประเภท สิ่งนี้อาจกระทบการดำเนินงานและ
กิจกรรมการตลาดของกองทุนและอาจมีผลกระทบที่ไม่อาจคาดหมายได้ต่อกองทุน การแทรกแซงตลาด
ดั ง กล่ า วอาจมี ผ ลกระทบเชิ ง ลบต่ อ การรั บ รู ้ ข องตลาดซึ ่ ง อาจกระทบต่ อ ผลตอบแทนของดั ช นี แ ละ
ผลตอบแทนของกองทุน
ความเสี่ยงด้านกฎหมายทั่วไปและด้านการกำกับดูแล (General legal and regulatory risk)
กองทุนต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดด้านการกำกับดูแลหรือการเปลี่ยนแปลงกฎหมายซึ่งกระทบต่อกองทุนหรือ
ข้อจำกัดด้านการลงทุนของกองทุน ซึ่งอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนโยบายและวัตถุประสงค์ในการ
ลงทุนซึ่งกองทุนต้องปฏิบัติตาม นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายอาจมีผลกระทบต่อ การรับรู้ของตลาด
ซึ่งอาจกระทบต่อผลตอบแทนของดัชนีและผลตอบแทนของกองทุน ดังนั้นจึงไม่สามารถพยากรณ์ได้ ว่ า
ผลกระทบดังกล่าวที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายจะเป็นผลดีหรือผลเสียต่อกองทุน ในบางกรณี ผู้
ถือหน่วยลงทุนอาจสูญเสียเงินจากการลงทุนได้
หมายเหตุ:
กรณีที่ข้อมูลความเสี่ยงของกองทุน ChinaAMC CSI 300 Index ETF มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับ
กองทุนหลัก ให้ถือเอาข้อมูลต้นฉบับของกองทุนหลักเป็นหลัก ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเสี่ยงอย่าง
ระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุน
20.9 สำหรับชนิดเพื่อการออม
(1) บริษัทจัดการจะทำการบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกรายการตามวันที่ลงทุน และเมื่อมี
การขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนย้ายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหักเงิน
ลงทุ นแต่ละรายการ ตามวิ ธีเข้ าก่อนออกก่ อน (FIFO) ตามหลั กเกณฑ์และวิธี การที ่สมาคมบริ ษัทจัดการ
ลงทุนกำหนด
วันที่ลงทุน หมายถึง วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมในแต่ละรายการ และใน
กรณีที่รับโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น ให้หมายความถึง วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน
เริ่มแรกในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของรายการที่รับโอนนั้น
(2) บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมโดยมีรายการ
อย่ า งน้อยตามที่ สมาคมบริ ษั ทจัดการลงทุ นกำหนด ซึ ่ งได้รั บความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อมีรายการซื้อหรือขาย
คืนหน่วยลงทุนในแต่ละปี
(3) บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออมเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออมอื ่ น โดยมี รายการอย่ า งน้ อ ยตามที ่ ส มาคมบริ ษ ั ท จั ด การลงทุ นกำหนด ซึ ่ งได้ รั บ ความเห็ นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว พร้อมด้วยเช็คค่าขาย
คืนหรือเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือวิธีการอื่นใดในการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การออม/หน่ วยลงทุ นชนิด เพื ่อ การออมไปยั งกองทุ นรวมเพื ่อ การออม/หน่ว ยลงทุนชนิ ดเพื ่ อการออมอื่น
ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำทะเบียน ผู้ถือ
หน่ ว ยลงทุ น อย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง และเพื ่ อ เก็ บ ไว้ เ ป็ น หลั ก ฐาน พร้ อ มให้ พ นั ก งานประเมิ น ของกรมสรรพากร
ตรวจสอบได้
(4) บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออม โดยมีรายการอย่างน้อยตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว เมื่ อผู้ถือหน่วย
ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่า
ทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
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โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน
หรือจ่ายเป็นเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน
และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการกองทุน
นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานในการตรวจสอบการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน และจัดให้มี
ระบบงานในการขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด :
ในกรณี ท ี ่ บริ ษัท จั ดการไม่ส ามารถดำรงเงิ นกองทุ นได้ ตามที ่ป ระกาศกำหนด บริ ษั ท จั ดการจะดำเนิ นการ
เปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือ
ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของ
จำนวนหน่ ว ยลงทุ นที ่จำหน่ ายได้ แล้ วทั้ งหมดของกองทุ นรวมภายใน 15 วั นนั บ แต่ ว ั นที ่ รู ้ หรื อควรรู ้ ว่าไม่
สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณา
ขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และ
คำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับ
หลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการ
แล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน
รวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุน
รวม ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือ
หน่วยลงทุนทั้งปวง
การที ่ ผ ู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ นได้ แสดงความประสงค์ ใ นการซื ้ อ หรื อ ลงทุ นในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตาม
ข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุ นกับบริษัทจัดการกองทุน
รวม
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ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
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กับ
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
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1. บริษ ัทจ ัดการ :
่ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จํากัด
ชือ
้ 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
ทีอ
่ ยู่ (ภาษาไทย) : ชัน
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501
ทีอ
่ ยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 7 – 8th Floor, SCB Park Plaza 1
18 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 0-2949-1500 Fax. 0-2949-1501
สิทธิ หน ้าที่ และความรับผิดชอบ :
ิ ธิ หน ้าที่ และความรับผิดชอบในการดําเนินการดังต่อไปนี้
ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสท
(1) การบริหารกองทุนรวม
ิ ซึง่ เป็ นเงินได ้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวมต่อ
(ก) ยืน
่ คําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สน
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้
แรก
(ข) จั ด การกองทุน รวมให ้เป็ นไปตามที่ร ะบุไ ว ้ในโครงการจั ดการกองทุน รวมที่ได ้รับ อนุ มั ตจ
ิ ากสํ านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด
ิ ต่ า ง ๆ และซื้อ ขาย จํ า หน่ า ย สั่ ง โอน
(ค) นํ า เงิน ของกองทุ น รวมไปลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ห รือ ทรั พ ย์ส น
ิ ทีล
เปลีย
่ นแปลง เพิม
่ เติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ งทุนไว ้ตามทีบ
่ ริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุนภายใต ้
หลั ก เกณฑ์ข องประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของสํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการทีไ่ ด ้รับอนุมัตจ
ิ ากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ง) เข ้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการทีก
่ องทุนรวมถือหุ ้นอยูเ่ ท่าทีจ
่ ําเป็ นเพือ
่ รักษาประโยชน์ของ
ผู ้ถือหน่วยลงทุน (ถ ้ามี)
(จ) ดําเนินการเพิม
่ จํานวนเงินทุนของกองทุนรวม ตามวิธก
ี ารทีค
่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
้ คืนในวันทํา
(ฉ) ดําเนินการเพิม
่ จํ านวนหน่วยลงทุนทีจ
่ ํ าหน่ายได ้แล ้วหรือยกเลิกจํ านวนหน่วยลงทุนทีร่ ับซือ
ื้ ขายหน่วยลงทุนจํานวนนัน
การถัดจากวันทีซ
่ อ
้ แล ้วแต่กรณี
้ หน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว ้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(ช) สงวนสิทธิทจ
ี่ ะปฏิเสธการสัง่ ซือ
(ซ) เปลีย
่ นแปลง หรือแก ้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธก
ี ารจัดการกองทุนรวมตามหัวข ้อ 19 "วิธก
ี าร
แก ้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือ แก ้ไขวิธก
ี ารจัดการ"
(ฌ) ดําเนินการฟ้ องร ้องคดีในนามของบริษัทจัดการเพือ
่ รักษาสิทธิและผลประโยชน์ตา่ ง ๆ ของผู ้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีทม
ี่ บ
ี ค
ุ คลใด ๆ รอนสิทธิของผู ้ถือหน่วยลงทุนหรือก่อให ้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม
(2) การรับ และการจ่ายเงินของกองทุนรวม
(ก) จัดให ้มีการรับ และจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช ้จ่าย หรือเงินตอบแทนอืน
่ ใดจากและให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน
และกองทุนรวม ให ้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนรวมทีก
่ ําหนดไว ้ในข ้อ 15 ของหนังสือ
้
้จ่
่
้
ชีชวนส่วนโครงการ "ค่าธรรมเนียม และค่าใช ายทีเ่ รียกเก็บจากผู ้สังซือหรือผู ้ถือหน่ วยลงทุนและกองทุน
รวม"
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(ข) ได ้รั บ ค่า ตอบแทนในการจั ด การกองทุน รวม และค่า ธรรมเนีย มอืน
่ ๆ ตามที่กํ า หนดไว ้ในข ้อ 15 ของ
้ วนส่วนโครงการ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผู ้สั่งซือ
้ หรือผู ้ถือหน่ วยลงทุนและ
หนั งสือชีช
กองทุนรวม"
(3) การแต่งตัง้ บุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้องเพือ
่ การจัดการกองทุนรวม
(ก) จัดให ้มีผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึง่ มีคณ
ุ สมบัตต
ิ ามประกาศสํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เรื่อ ง "คุณ สมบั ต ข
ิ องผู ้ดูแ ลผลประโยชน์ข องกองทุน รวม" รวมถึง การเปลี่ย นตั ว ผู ้ดูแ ลผลประโยชน์ข อง
กองทุนรวม และแต่งตัง้ ผู ้ดูแลผลประโยชน์อน
ื่ แทนตามเงือ
่ นไขในการเปลีย
่ นตัวผู ้ดูแลผลประโยชน์ทก
ี่ ําหนด
ไว ้ในข ้อ 2
(ข) แต่ ง ตั ง้ ผู ส
้ นั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ภายใต ้หลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และ วิธ ีก ารที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ิ ของกองทุนรวมทีไ่ ด ้รับความเห็นชอบจากสํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ค) จัดให ้มีผู ้สอบบัญชีทรัพย์สน
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด ้วยการให ้ความเห็นชอบผู ้สอบบัญชี
(ง) จั ด ให ้มีผู ้ชํ า ระบั ญ ชีก องทุน รวมเมื่อ ยุต ห
ิ รือ เลิก กองทุน รวม ทั ง้ นี้ โดยความเห็ น ชอบของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(จ) แต่งตัง้ ทีป
่ รึกษาหรือคณะบุคคลขึน
้ ทํ าหน ้าทีเ่ ป็ นทีป
่ รึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถ ้ามี) เช่น ที่
ปรึกษากฎหมาย โดยบริษัทจัดการจะแจ ้งให ้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
(ฉ) แต่งตัง้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามทีบ
่ ริษัทจัดการเห็นสมควร
(ช) แต่งตัง้ ทนายความ เพือ
่ ติดตาม ทวงถาม และดําเนินคดี รวมทัง้ ดําเนินการใด ๆ เพือ
่ การรับชําระหนี้ หรือ
เพือ
่ ปกป้ องสิทธิประโยชน์อน
ื่ ใดของกองทุนรวม
(4) การดําเนินการอืน
่ ๆ
ิ ของกองทุนรวมไว ้กับผู ้ดูแลผลประโยชน์
(ก) จัดให ้มีการฝากทรัพย์สน
(ข) จั ด ให ม
้ ี แ ละเก็ บ รั ก ษาไว ซ
้ ึ่ง ทะเบี ย นผู ถ
้ ื อ หน่ ว ยลงทุ น ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธ ี ก ารที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว ้โดยถูกต ้องครบถ ้วน
้ ขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สน
ิ อืน
(ง) จัดทํ ารายงานการซือ
่ เพือ
่ กองทุนรวมเป็ นรายวัน และจัดส่งให ้ ผู ้ดูแล
้ วันทําการนัน
ผลประโยชน์ภายในทุกสิน
้
้
(จ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพือ
่ กองทุนรวมเป็ นรายวัน และจัดส่งให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิน
วันทําการนัน
้
(ฉ) จัดทํารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ทม
่ี ม
ี ล
ู ค่าเกินอัตราส่วนทีก
่ ําหนด ในกรณีทม
่ี ไิ ด ้เกิดจาก
ํ
การลงทุน หรือ ได ้หลั ก ทรั พ ย์ม าเพิ่ม เติม ตามหลั ก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารที่ส า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(ช) จัดทํารายงานทุกรอบปี บัญชีเพือ
่ แสดงข ้อมูลเกีย
่ วกับกองทุนรวมของรอบปี บัญชี และส่งรายงานดังกล่าว
ื่ อยูใ่ นทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุน และสํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3
ให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีม
่ ช
ี อ
้ ปี บัญชี โดยรายงานดังกล่าวต ้องแสดงข ้อมูลตามทีค
เดือนนั บแต่วันสิน
่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
้
และส่งผ่านระบบรับและเผยแพร่ข ้อมูลหนังสือชีชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report
and Prospectus (MRAP)) เว ้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามข ้อ 20.1.1 ก่อนหรือในวันทีค
่ รบกําหนดจัดทํา
หรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีจัดทํารายงานตาม (ฐ) ตามปี ปฏิทน
ิ ให ้ระยะเวลาการส่งรายงานเพือ
่
้
แสดงข ้อมูลเกีย
่ วกับกองทุนรวมของรอบปี บัญชี ขยายเป็ นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสินปี บัญชี
้ วนส่ว นสรุ ป ข ้อมู ล สํ า คั ญ ที่ผู ้ลงทุ น ควรทราบใหม่ ทุ ก รอบปี บั ญ ชี เพื่อ แสดงข ้อมู ล
(ซ) จั ด ทํ า หนั ง สือ ชีช
้ ปี บัญชีและส่งให ้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตัง้ แต่วัน
เกีย
่ วกับกองทุนรวม ณ วันสิน
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้ ปี บั ญชีนั ้น ยกเว ้นกองทุนรวมเปิ ดที่มก
้ คืน
ถัดจากวันสิน
ี ารเสนอขายหน่ ว ยลงทุน เพียงครั ง้ เดียวและรั บ ซือ
่
่
้
หน่วยลงทุนตามคําสังล่วงหน ้า ซึงระบุเวลาไว ้แน่นอน (Auto Redemption) ไม่ต ้องจัดทําหนังสือ ชีชวนใหม่
ทุกรอบปี บัญชี
(ฌ) แจ ้งการแก ้ไขเพิม
่ เติมจํานวน และมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ
่ ําหน่ายได ้แล ้วทัง้ หมดของกองทุนรวม ณ วันทํา
การสุดท ้ายของเดือน ให ้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือนภายในวันทําการที่ 20 ของเดือนถัดไป
(ญ) แจ ง้ การแก ้ไขเพิ่ม เติม ข ้อมู ล ที่ไ ด ้จดทะเบีย นไว ้แล ้วกรณี อ ื่น นอกจากที่กํ า หนดไว ้ในข ้อ (ฌ) ให ้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วน
ั ทีไ่ ด ้แก ้ไขเพิม
่ เติมนัน
้
(ฎ) ปฏิบัตก
ิ ารอืน
่ ๆ เพือ
่ ให ้ถึงซึง่ วัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว ้ซึง่ ผลประโยชน์ของผู ้ถือหน่วย
ลงทุน
(ฏ) ยกเลิกกองทุนรวมตามทีก
่ ําหนดไว ้ใน ข ้อ 22 “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
(ฐ) จัดทํ ารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปี บัญชีหรือปี ปฏิทน
ิ เพือ
่ แสดงข ้อมูลเกีย
่ วกับกองทุนรวม
ื่ อยู่ในทะเบียนผู ้ถือหน่วย
ของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั น
้ และส่งรายงานดังกล่าวให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีม
่ ช
ี อ
้ รอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว โดย
ลงทุนและสํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนั บแต่วันสิน
รายงานดังกล่าวจะแสดงข ้อมูลตามทีค
่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และส่งผ่านระบบรับและเผยแพร่
้ วนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) เว ้น
ข ้อมูลหนังสือชีช
แต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามข ้อ 22.1.1 ก่อนหรือในวันทีค
่ รบกําหนดจัดทําหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทัง้ นี้
ในกรณีจัดทํ าและส่งรายงานตามวรรคหนึง่ ตามรอบปี บัญชี บริษัทจัดการจะยกเว ้นไม่จัดทําและส่งรายงาน
ดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสําหรับปี บัญชีนัน
้
(ฑ) จัดให ้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดตามข ้อ (ช) และ (ฐ) ไว ้ ณ ทีท
่ ําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
้ คืนทีใ่ ช ้เป็ นสถานทีใ่ นการซือ
้ ขายหน่วยลงทุน
และสถานทีต
่ ด
ิ ต่อทุกแห่งของผู ้สนั บสนุ นการขายหรือรับซือ
เพือ
่ ให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้และจัดสําเนาให ้เมือ
่ ผู ้ถือหน่วยลงทุนร ้องขอ
้ คืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนั งสือชีช
้ วนส่วนสรุปข ้อมูล
(ฒ) จัดส่งและดําเนินการให ้ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
้ หน่ ว ยลงทุ น ให ้ผู ้ที่ส นใจจะลงทุ น และจั ด ให ้มีห นั ง สือ ชีช
้ วน
สํ า คั ญ ที่ผู ้ลงทุ น ควรทราบ พร ้อมใบสั่ ง ซือ
ส่วนข ้อมูลโครงการไว ้ ณ ทีท
่ ําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานทีต
่ ด
ิ ต่อทุกแห่งของผู ้สนั บสนุน
้ คืนหน่วยลงทุน
การขายหรือรับซือ
(ณ) จัดทําและส่งข ้อมูลการจัดการกองทุนรวมให ้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี าร
ํ
ทีส
่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
้ จงและดําเนินการให ้ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุนชีแ
้ จงข ้อมูลให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนหรือ
(ด) ชีแ
ผู ้ทีส
่ นใจจะลงทุนทราบในกรณีทม
ี่ ก
ี ารแก ้ไขเพิม
่ เติมโครงการหรือมีเหตุการณ์ทม
ี่ ผ
ี ลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ
ต่อสิทธิประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลีย
่ นแปลงในราคา
ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(ต) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินทีร่ วบรวมได ้ตามข ้อ 22.2.2 (3)
(ถ) ดําเนินการติดตามทวงถาม ดําเนินคดีหรือดําเนินการใด ๆ เพือ
่ การรับชําระหนี้หรือปกป้ องสิทธิประโยชน์
อืน
่ ๆ ของกองทุนรวม
(ท) ปฏิบัตห
ิ น ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบอืน
่ ๆ ตามพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีก
่ ําหนดให ้เป็ นหน ้าทีข
่ องบริษัทจัดการ ทัง้ ใน
ปั จจุบันและทีจ
่ ะมีแก ้ไขเพิม
่ เติมในอนาคต
บริษั ทจั ด การกองทุ น รวมมี ห น า้ ที่ ป ฏิบั ต ิต ามข อ้ ผู ก พั น โครงการจั ด การกองทุ น รวม กฎหมายว่ า ด ้วย
หลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือ คํ า สั่ง ที่อ อกโดยอาศั ย อํ า นาจแห่ง กฎหมาย
ดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีทข
ี่ ้อกําหนดในข ้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย ้งกับหลักเกณฑ์ใน
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคํ าสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได ้ดําเนินการให ้เป็ นไปตามกฎหมาย
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ประกาศ กฎ หรือ คํ า สั่ง นั ้น ให ้ถือ ว่า บริษั ท จั ด การกองทุน ได ้ปฏิบั ต ใิ ห ้เป็ นไปตามข ้อผูก พั น หรือ โครงการ
จัดการกองทุนรวมแล ้ว
เงือนไขการเปลีย
่ นบริษัทจัดการ :
ในกรณี ท ี่ม ีก ารเปลี่ย นบริษั ทจั ด การกองทุ น รวม ไม่ ว่า โดยคํ า สั่ ง ของสํ า นั ก งาน หรือ โดยเหตุอ ื่น ใดตาม
พระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต ้องดําเนินการตามที่
จําเป็ นเพือ
่ ให ้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข ้าทําหน ้าทีต
่ อ
่ ไปได ้ ซึง่ รวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ ให ้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
2. ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ :
่ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ชือ
ทีอ
่ ยู่ :
้ 19
ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชัน
1 ราษฎร์บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรู ณะ
เเขวงราษฎร์บรู ณะ เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-3207
หรือผู ้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ทม
ี่ ค
ี ณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สิทธิ หน ้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) ได ้รับค่าตอบแทนจากการทําหน ้าทีเ่ ป็ นผู ้ดูแลผลประโยชน์ ตามอัตราทีก
่ าํ หนดไว ้ในสัญญาแต่งตัง้ ผู ้ดูแล
้ วนส่ว นโครงการ“ค่า ธรรมเนีย มและ
ผลประโยชน์ ทัง้ นี้ ไม่เกินอัตราทีก
่ ําหนดไว ้ในข ้อ 15 ของหนั งสือชีช
้ หรือผู ้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
ค่าใช ้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผู ้สัง่ ซือ
(2) บอกเลิก สัญ ญาแต่ง ตั ง้ ผู ้ดูแ ลผลประโยชน์ ตามเงื่อ นไขที่กํ า หนดไว ้ในสั ญ ญา ทั ง้ นี้ โ ดยได ้รั บ ความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบของผู ้ดูแลผลประโยชน์
(1) ดูแลให ้บริษัทจัดการปฏิบัตห
ิ น ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบ ให ้เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม ตาม
พระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กํ า หนดให ้เป็ นหน า้ ที่ข องบริษั ท จั ดการ ทั ง้ ในปั จ จุบั น และที่จ ะมีแ ก ้ไข
เพิม
่ เติมในอนาคต
ิ ของกองทุน รวม โดยแยกไว ้ต่า งหากจากทรั พ ย์ส น
ิ อื่น ของผู ้ดูแ ลผลประโยชน์ และ
(2) รั บ ฝากทรั พ ย์ส น
ิ ของลูกค ้ารายอืน
ิ ของกองทุนรวม
ทรัพย์สน
่ ของผู ้ดูแลผลประโยชน์ พร ้อมทัง้ ดูแลให ้การเบิกจ่ายทรัพย์สน
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุนและข ้อกําหนดทีร่ ะบุไว ้ในโครงการจัดการกองทุนรวมจนกว่า ผู ้
ชําระบัญชีจะดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นทีเ่ รียบร ้อย
ิ ของกองทุนรวมตามคําสัง่ ของบริษัทจัดการ
(3) เปลีย
่ นแปลง จําหน่ายและโอนหลักทรัพย์ตา่ ง ๆ ในทรัพย์สน
เมือ
่ เห็นว่าการนัน
้ ถูกต ้องตามหน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
(4) จัดทํ ารายงานเสนอต่อ สํา นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทบ
ี่ ริษั ทจัด การกระทํ าการหรือ งดเว ้น
กระทํ าการ จนก่อให ้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ได ้ปฏิบัตต
ิ ามหน ้าทีข
่ องตนตามมาตรา 125
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ห
ิ ลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ทั ง้ นี้ ภายใน 5 วั น นั บ แต่ วั น ที่ผู ้ดู แ ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดทําบัญชีแสดงการรับจ่าย
ิ ของกองทุนรวม และรับรองความถูกต ้องของทรัพย์สน
ิ ของกองทุนรวม ทีฝ
ทรัพย์สน
่ ากไว ้
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ิ มูล ค่า ทรั พ ย์ส น
ิ สุท ธิ มูล ค่า หน่ ว ยลงทุน ราคาขาย
(6) รั บ รองความถูก ต ้องในการคํ า นวณมูล ค่า ทรั พย์ส น
้ คืนหน่วยลงทุนทีบ
หน่วยลงทุนและราคารับซือ
่ ริษัทจัดการได ้คํานวณตามหลักการทีก
่ ําหนดภายใต ้หัวข ้อ 16
ิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคา
“วิธก
ี ารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สน
หน่วยลงทุน”
(7) พิจารณาเกีย
่ วกับการทีจ
่ ะให ้ความเห็ นชอบในการดํ าเนิน การของบริษั ทจัดการตามทีก
่ ฎหมายว่า ด ้วย
หลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์กําหนด และคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดให ้เป็ นหน ้าทีข
่ องผู ้ดูแลผลประโยชน์ เช่น
(ก) การให ้ความเห็นชอบในกรณีทบ
ี่ ริษัทจัดการเลือ
่ นกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให ้แก่ ผู ้ถือ
หน่วยลงทุนทีไ่ ด ้มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมือ
่ บริษัทจัดการมีเหตุจําเป็ นทําให ้ไม่สามารถ
ิ ของกองทุนรวมได ้อย่างสมเหตุสมผล
จําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
้ คืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ
้ หรือคําสัง่
(ข) การให ้ความเห็นชอบในกรณีทบ
ี่ ริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซือ
้ หรือคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน เมือ
ขายคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด ้รับไว ้แล ้ว หรือหยุดรับคําสัง่ ซือ
่ มีเหตุจําเป็ น ทําให ้
ิ ของกองทุนรวมอย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถ
ไม่สามารถ จําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ของกองทุนรวมได ้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็ นอืน
คํานวณมูลค่าทรัพย์สน
่ ใดเพือ
่ คุ ้มครอง
ประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุน
ิ อืน
(ค) การให ้ความเห็นชอบการชําระค่าหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ แทนเงิน ในกรณีทก
ี่ องทุน
รวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนได ้ และผู ้ถือหน่วยลงทุนทีส
่ ั่งขายคืน
ิ อืน
หน่ วยลงทุนตกลงทีจ
่ ะรับชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลั กทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ แทนเงิน ทัง้ นี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีส
่ มาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด
ิ อืน
(ง) การให ้ความเห็นชอบในการรับชําระหนี้เพือ
่ กองทุนรวมด ้วยทรัพย์สน
่ ทีม
่ ใิ ช่หลักประกันแทนการชําระ
หนีด
้ ้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้
การดํ า เนิน การให ้ความเห็ น ชอบดั ง กล่า วข ้างต ้นผู ้ดูแ ลผลประโยชน์จ ะต ้องดํ า เนิน การจั ด ทํ า การให ้ความ
เห็ น ชอบเป็ นหนั ง สือ และส่ ง ให ้แก่ บ ริษั ทจั ด การเพื่ อ ใช ้เป็ นหลั ก ฐานโดยทั น ที และแจ ง้ ให ้สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทั น ทีทุก ครั ง้ ที่เ กิด กรณี ต าม (ก) โดยจั ด ทํ า รายงานในเรื่อ งดั ง กล่า วเป็ น
หนั ง สือ พร ้อมทั ง้ แสดงเหตุผ ลและหลั ก ฐานการให ้ความเห็ น ชอบของผู ้ดูแ ลผลประโยชน์ใ ห ้สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) ดํ า เนิน การอื่น ๆ ตามที่กํ า หนดไว ้ในสั ญ ญาแต่ ง ตั ง้ ผู ้ดู แ ลผลประโยชน์ ตลอดจนหน า้ ที่แ ละความ
รั บ ผิ ด ชอบของผู ด
้ ู แ ลผลประโยชน์ ต ามกฎหมายว่ า ด ว้ ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(9) แจ ้งให ้บริษัทจัดการทราบในกรณีทบ
ี่ ริษัทจัดการมิได ้ปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ทอ
ี่ อกโดยกฎหมายดังกล่าว
(10) ดํ า เนิน การฟ้ องร ้องบั ง คั บ คดีใ ห ้บริษั ทจั ด การปฏิบั ต ต
ิ ามหน า้ ที่ข องตนหรือ ฟ้ องร ้องเรีย กค่า สิน ไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทัง้ นี้ เพือ
่ ประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนทัง้ ปวง หรือเมือ
่ ได ้รับคําสัง่
จากสํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สําหรับค่าใช ้จ่ายในการฟ้ องร ้องบังคับคดีเพือ
่ ประโยชน์ของผู ้ถือหน่วย
ลงทุนให ้ถือเป็ นค่าใช ้จ่ายของกองทุนรวม
(11) ดูแลตรวจสอบให ้ผู ้ชําระบัญชีปฏิบัตต
ิ ามพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และพระราชบัญญัตฉ
ิ บับแก ้ไขเพิม
่ เติม (ถ ้ามี) ในกรณีทผ
ี่ ู ้ชําระบัญชีกระทํ าการหรืองดเว ้นกระทํ าการตาม
มาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จนก่อให ้เกิดความเสียหายแก่
กองทุนรวม ผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะรายงานให ้สํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่
ชักช ้า
ิ สุทธิ
(12) จ่ายเงินเฉลีย
่ คืนค่าหน่วยลงทุนให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ของผู ้ชําระบัญชีตามมูลค่าทรัพย์สน
ที่ค งเหลือ อยู่ห ลั ง จากที่ผู ้ชํ า ระบั ญ ชีชํ า ระบั ญ ชีโ ครงการจั ด การกองทุน รวมตามที่ค ณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
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ิ และทรัพย์สน
ิ ต่างๆ ที่
(13) ตรวจตราและตรวจสอบความถูกต ้องของเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สน
กองทุนรวมได ้มาหรือจํ าหน่ ายไป ซึง่ ผู ้ดูแลผลประโยชน์มห
ี น ้าทีด
่ ูแลการเบิกจ่ายหรือได ้รับฝากไว ้ตามข ้อ
ิ ของกองทุนรวม
(2) ให ้เป็ นไปตามคําสัง่ การจัดการทรัพย์สน
ิ และทรัพย์สน
ิ
หากมีเหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรือส่งมอบเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สน
่
ิ
ต่างๆ ดังกล่าวในวรรคหนึง่ ว่าไม่เป็ นไปตามคําสังการจัดการทรัพย์สน เป็ นเอกสารหรือหลักฐานเท็ จหรือ
ปลอม ผู ้ดูแลผลประโยชน์มห
ี น ้าทีด
่ ําเนินการแจ ้งเหตุดังกล่าวแก่บริษัทจัดการทันที
(14) จั ด ทํ า ความเห็ น เกีย
่ วกั บ การจั ด การกองทุน รวมของบริษั ทจั ด การและจั ด ส่ง ให ้บริษั ทจั ด การเพื่อ ใช ้
ประกอบการจัดทํ ารายงานกองทุนรวมทุกรอบปี บัญชี และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี บัญชีหรือปี
้ รอบปี บัญชี และวันสิน
้ รอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี บัญชี
ปฏิทน
ิ ภายใน 30 วันนั บตัง้ แต่วันถัดจากวันสิน
หรือปี ปฏิทน
ิ แล ้วแต่กรณี
(15) ในกรณี ท ี่ ผู ด
้ ู แ ลผลประโยชน์ ห มดหน า้ ที่ ล งตามเงื่ อ นไขการเปลี่ ย นผู ด
้ ู แ ลผลประโยชน์ ผู ด
้ ูแล
ิ และเอกสารต่าง ๆ ทัง้ หมดของกองทุนรวม
ผลประโยชน์จะต ้องทําหน ้าทีต
่ อ
่ ไปจนกว่าจะมีการโอนทรัพย์สน
ิ และเอกสารต่าง ๆ ทัง้ หมดของ
ตลอดจนการดําเนินการอืน
่ ใดทีจ
่ ํ าเป็ นเพือ
่ ให ้การดําเนินการโอนทรัพย์สน
้ สมบู ร ณ์ และ ผู ้ดู แ ลผลประโยชน์ ร ายใหม่ ส ามารถ
กองทุ น รวมให ้ผู ้ดู แ ลผลประโยชน์ ร ายใหม่ เ สร็ จ สิน
ดําเนินการต่อได ้ทันที
(16) ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และก่อนทีผ
่ ู ้ชําระบัญชีจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับ
ิ ของกองทุนรวมจนกว่าจะจด
สํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู ้ดูแลผลประโยชน์ยังคงต ้องรับฝากทรัพย์สน
ทะเบียนเลิก กองทุนรวม
ิ ในต่างประเทศ ผู ้ดูแล
(17) ในกรณีทบ
ี่ ริษัทจัดการประสงค์ทจ
ี่ ะลงทุนหรือมีไว ้ซึง่ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ในต่างประเทศของกองทุนรวม เช่น ทีศ
ผลประโยชน์จะต ้องจัดให ้มีสถานทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สน
่ ูนย์รับฝาก
ิ อืน
หลั ก ทรั พ ย์ใ นต่า งประเทศ หรือ พิจ ารณาดํ าเนิน การแต่ง ตั ง้ ผู ้รั บ ฝากทรัพ ย์ส น
่ เพื่อ ทํ า หน า้ ที่เ ก็ บ รั กษา
ิ ในต่างประเทศของกองทุนรวม
ทรัพย์สน
ในกรณีทผ
ี่ ู ้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัตต
ิ ามสัญญาข ้อหนึง่ ข ้อใดด ้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็ นเหตุให ้เกิดความ
เสียหายแก่กองทุนรวมและ/หรือผู ้ถือหน่วยลงทุน ผู ้ดูแลผลประโยชน์ต ้องชดใช ้ค่าเสียหายให ้แก่กองทุนรวม
้ เชิงภายใน 15 วันนับแต่วน
และ/หรือผู ้ถือหน่วยลงทุน โดยสิน
ั ทีไ่ ด ้พิสจ
ู น์แล ้วว่าเป็ นความผิดของผู ้ดูแล
ั ญาตกลงเก็บรักษาข ้อมูลทีไ่ ด ้ล่วงรู ้มาเป็ นความลับและจะไม่เปิ ดเผยให ้บุคคลใด ๆ ทราบ เว ้นแต่จะเป็ น
คูส
่ ญ
การเปิ ดเผยโดยอํ านาจกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของคู่สัญ ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของผู ้ถือ
หน่วยลงทุน
ผู ้ดูแลผลประโยชน์จะต ้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน
้ เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร ้ายแรง
หรือการไม่กระทําการตามหน ้าทีโ่ ดยไม่มเี หตุอน
ั สมควรของผู ้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ ้าง บริวาร หรือ
บุคคลอืน
่ ใดทีท
่ ํางานให ้แก่ผู ้ดูแลผลประโยชน์
ผู ้ดูแลผลประโยชน์มอ
ี ํานาจหน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบตามทีก
่ ําหนดไว ้ในสัญญาแต่งตัง้ ผู ้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่ รวมถึงหน ้าทีด
่ ูแ ล
รักษาประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุน และเมือ
่ มีการเปลีย
่ นแปลงผู ้ดูแลผลประโยชน์ ผู ้ดูแลผลประโยชน์ราย
เดิมมีหน ้าทีด
่ ําเนินการตามทีจ
่ ําเป็ นเพือ
่ ให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัตห
ิ น ้าทีต
่ อ
่ ไปได ้ ซึง่ การ
่ ในหนั งสือเพือ
ดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชือ
่ รับรองความถูกต ้องและครบถ ้วนของสิง่ ทีส
่ ง่ มอบ
ให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลีย
่ นแปลงผู ้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณี ท ่ผ
ี ู ้ดูแ ลผลประโยชน์ก ระทํ า การ งดเว ้นกระทํ า การ หรือ ละเลยไม่ป ฏิบั ต ห
ิ น า้ ที่ ในการดูแ ลรั ก ษา
ประโยชน์ของผู ้ถือหน่ วยลงทุน ผู ้ถือหน่ วยลงทุนอาจใช ้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่ง
พระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้ องร ้องบังคับคดีกบ
ั ผู ้ดูแลผลประโยชน์
เพือ
่ ประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงได ้
ผู ้ดูแลผลประโยชน์ต ้องไม่กระทําการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู ้ถือหน่วยลงทุน ไม่
ว่าการกระทํานั น
้ จะเป็ นไปเพือ
่ ประโยชน์ของผู ้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู ้อืน
่ เว ้นแต่เป็ นการ

6

กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ หุน
้ จีนเอแชร์
เรียกค่าตอบแทนในการทําหน ้าทีเ่ ป็ นผู ้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็ นการดําเนินการในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมและ
ได ้เปิ ดเผยข ้อมูลให ้ผู ้ถือหน่ วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล ้ว โดยผู ้ถือหน่ วยลงทุนทีไ
่ ด ้ทราบข ้อมูล
ดังกล่าวมิได ้แสดงการคัดค ้าน
ในกรณีทก
ี่ ารดําเนินการใดต ้องได ้รับมติของผู ้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอ
มติ ให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์มอ
ี ํานาจดําเนินการตามทีจ
่ ําเป็ นเพือ
่ ขอมติของผู ้ถือหน่วยลงทุนได ้
เงือ
่ นไขการเปลีย
่ นผู ้ดูแลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดการจะเปลีย
่ นตัวผู ้ดูแลผลประโยชน์ ภายใต ้เงือ
่ นไขสัญญาแต่งตัง้ ผู ้ดูแลผลประโยชน์ เมือ
่ เกิดกรณี
ใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้บริษัทจัดการจะกระทําได ้เมือ
่ ได ้รับอนุญาตจากสํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ก่อน
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ มีความประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกล่าวให ้อีกฝ่ ายหนึง่ ทราบล่วงหน ้าเป็ น
(1) เมือ
่ คูส
่ ญ
ลายลักษณ์อักษร เป็ นเวลาไม่น ้อยกว่า 180 วัน หรือตามแต่จะตกลงกันเป็ นอย่างอืน
่
(2) ในกรณีทค
ี่ ู่สัญญาฝ่ ายใดไม่ปฏิบัตต
ิ ามหน ้าที่ และความรับผิดชอบทีไ
่ ด ้ตกลงไว ้ คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึง่
อาจบอกเลิกสัญญาได ้ โดยบอกกล่าวล่วงหน ้าเป็ นลายลักษณ์อักษรไม่น ้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลงเงือ
่ นไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงกฎหมาย
ว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ กฎกระทรวงและประกาศทีอ
่ อกตามกฎหมายดังกล่าว หรือ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอน
่ื ใดอันจะมีผล
เป็ นการเพิม
่ ภาระหน ้าทีแ
่ ก่ผู ้ดูแลผลประโยชน์และผู ้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน ้าทีด
่ ังกล่าว ผู ้ดูแล
ิ ธิบอกเลิกสัญญาได ้ โดยบอกกล่าวให ้บริษัทจัดการทราบล่วงหน ้าเป็ นลายลักษณ์อักษร
ผลประโยชน์มส
ี ท
เป็ นเวลาไม่น ้อยกว่า 180 วัน
(4) ในกรณีทผ
ี่ ู ้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัตข
ิ ้อหนึง่ ข ้อใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่า
ด ว้ ยเรื่ อ งคุ ณ สมบั ต ิข องผู ด
้ ู แ ลผลประโยชน์ ข องกองทุ น รวม ซึ่ง ออกตามความในมาตรา 121 แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ต ิห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 บริ ษั ทจั ด การจะดํ า เนิ น การให ผ
้ ูด
้ ูแล
ผลประโยชน์จัดการแก ้ไขให ้ถูกต ้องภายใน 15 วันนั บแต่วันทีบ
่ ริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการ
ตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว ้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสัง่ การเป็ นอย่างอืน
่
บริษัทจัดการจะแจ ้งการแก ้ไขดังกล่าวให ้สํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการ นั บแต่
้ หากผู ้ดูแลผลประโยชน์มไิ ด ้มีการแก ้ไขให ้ถูกต ้องภายในระยะเวลาทีก
วันทีไ่ ด ้แก ้ไขเสร็จสิน
่ ําหนด บริษัท
จัดการจะขออนุญาตเปลีย
่ นตัวผู ้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนั บแต่
วันทีค
่ รบกําหนดเวลาให ้แก ้ไขเมือ
่ ได ้รับอนุญาตแล ้วบริษัทจัดการจะแต่งตัง้ ผู ้ดูแลผลประโยชน์อน
ื่ แทนโดย
พลัน
(5) ในกรณีทม
ี่ ม
ี ติเสียงข ้างมากของผู ้ถือหน่วยลงทุน ซึง่ คิดตามจํ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึง่ หนึง่ ของ
จํานวนหน่วยลงทุนทีจ
่ ําหน่ายได ้แล ้วทัง้ หมดของโครงการจัดการกองทุนรวม เรียกร ้องให ้มีการเปลีย
่ นแปลง
ผู ้ดูแลผล ประโยชน์
ในกรณีผู ้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็ นการขัดแย ้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู ้ถือหน่วยลงทุนที่
ไม่เข ้าข ้อยกเว ้นให ้กระทํ าได ้ หากเป็ นกรณีทม
ี่ น
ี ั ยสําคัญและไม่สามารถแก ้ไขให ้หมดไป ให ้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผู ้ดูแลผลประโยชน์ได ้
ิ กองทุนรวม :
สถานทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สน
ิ ของกองทุนรวมที่
บริษัทจัดการจะจัดให ้มีการฝากทรัพย์สน
(1) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
1 ราษฎร์บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรู ณะ
เเขวงราษฎร์บรู ณะ เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-3207
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(2) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
้ 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
ชัน
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9999
(3) ธนาคารแห่งประเทศไทย
273 ถนนสามเสน เขตบางขุนพรหม
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2283-5353
และ/หรือทีผ
่ ู ้ดูแลผลประโยชน์อน
ื่ ทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตามทีส
่ ํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือศูนย์
ิ ทีด
ิ ในต่างประเทศ
รับฝากต่างประเทศ หรือผู ้รับฝากทรัพย์สน
่ แ
ู ลผลประโยชน์แต่งตัง้ เพือ
่ เก็บรักษาทรัพย์สน
3. ผูส
้ อบบ ัญช ี :
่ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ชือ
ทีอ
่ ยู่ : บริษัท พีว ี ออดิท จํากัด
้ 14 อาคารว่องวานิช บี
100/19 ชัน
ถนนพระราม9 แขวงห ้วยขวาง เขตห ้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร 02- 645 0080
่ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต ้
ชือ
ทีอ
่ ยู่ : บริษัท พีว ี ออดิท จํากัด
้ 14 อาคารว่องวานิช บี
100/19 ชัน
ถนนพระราม9 แขวงห ้วยขวาง เขตห ้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร 02- 645 0080
่ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ชือ
ทีอ
่ ยู่ : บริษัท พีว ี ออดิท จํากัด
้ 14 อาคารว่องวานิช บี
100/19 ชัน
ถนนพระราม9 แขวงห ้วยขวาง เขตห ้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร 02- 645 0080
่ : นางสาว ซูซาน เอีย
ชือ
่ มวณิชชา
ทีอ
่ ยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์
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้ 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
ชัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-6426172-4
่ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
ชือ
ทีอ
่ ยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์
้ 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
ชัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-6426172-4
่ : นางสาว ชืน
่ ตา ชมเมิน
ชือ
ทีอ
่ ยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์
้ 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
ชัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-6426172-4
่ : นางสาว วันดี เอีย
ชือ
่ มวณิชชา
ทีอ
่ ยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์
้ 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
ชัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-6426172-4
่ : นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์
ชือ
ทีอ
่ ยู่ :
บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์
้ 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
ชัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-6426172-4
่ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
ชือ
ทีอ
่ ยู่ : บริษัท พีว ี ออดิท จํากัด
้ 14 อาคารว่องวานิช บี
100/19 ชัน
ถนนพระราม9 แขวงห ้วยขวาง เขตห ้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
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โทร 02- 645 0080
่ : นางสาว ชุตม
ั
ชือ
ิ า วงษ์ศราพันธ์ชย
ทีอ
่ ยู่ : บริษัท พีว ี ออดิท จํากัด
้ 14 อาคารว่องวานิช บี
100/19 ชัน
ถนนพระราม9 แขวงห ้วยขวาง เขตห ้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร 02- 645 0080
่ : นางสาว รฐาภัทร ลิม
ชือ
้ สกุล
ทีอ
่ ยู่ : บริษัท พีว ี ออดิท จํากัด
้ 14 อาคารว่องวานิช บี
100/19 ชัน
ถนนพระราม9 แขวงห ้วยขวาง เขตห ้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร 02- 645 0080
หรือบุคคลอืน
่ ทีไ่ ด ้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด ้วยการให ้ความเห็นชอบผู ้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการ
จะแจ ้งให ้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
สิทธิ หน ้าที่ และความรับผิดชอบ :
ตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่องบการเงินประจํ ารอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีทรี่ ับรองทั่วไป
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :
่ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ชือ
ทีอ
่ ยู่ : ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 2
้ 15 ฝั่ งปี กเหนือ (North Wing) อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
ชัน
เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห ้วยขวาง เขตห ้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2128-2332-7 โทรสาร 0-2128-4625
5. ผูจ
้ ัดจําหน่าย :
่ :
ชือ
ทีอ
่ ยู่ :
สิทธิ หน ้าที่ และความรับผิดชอบ :
้ื คืน :
6. ผูส
้ น ับสนุนการขายหรือร ับซอ
่ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ชือ
ทีอ
่ ยู่ : สํานักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2544-3874-76 และสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ
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บริษั ทจั ด การอาจแต่ ง ตั ง้ ผู ้สนั บ สนุ น การขายหรือ รั บ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น เพิ่ม เติม หรือ ยกเลิก การแต่ ง ตั ง้
้ คืนหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ ้งการแต่งตัง้ หรือยกเลิกการ
ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุนให ้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครัง้ ในกรณี
แต่งตัง้ ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุนเพิม
้ คืนหน่วย
ของการแต่งตัง้ ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
่ เติม ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
ลงทุนดังกล่าวอาจเป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิตบ
ิ ุคคลทีส
่ ํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ให ้ความเห็นชอบ
้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับ
เพือ
่ ทําหน ้าทีเ่ ป็ นผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด ้รับการแต่งตัง้ จะต ้องปฏิบัตงิ านได ้ภายใต ้ระบบงานเดียวกันกับผู ้สนับสนุนการขายหรือ
ซือ
้ คืนหน่วยลงทุนทีป
รับซือ
่ ฏิบัตห
ิ น ้าทีอ
่ ยูก
่ อ
่ นแล ้ว
สิทธิ หน ้าที่ และความรับผิดชอบ :
้ คืนหน่วยลงทุน
สิทธิของผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
้ คืนหน่ วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการ
(1) ได ้รับค่าธรรมเนียมการรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมสับเปลีย
ดําเนินงานขายและรับซือ
่ นหน่วยลงทุน (ถ ้ามี) ตามอัตราทีก
่ ําหนด
้ คืนหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ ไม่เกินอัตราทีก
ไว ้ในสัญญาแต่งตัง้ ผู ้สนั บสนุ นการขายหรือรับซือ
่ ําหนดไว ้ในข ้อ 15
้ วนส่วนโครงการ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผู ้สัง่ ซือ
้ หรือผู ้ถือหน่วยลงทุนและ
ของหนังสือชีช
กองทุนรวม”
้ คืน หน่ ว ยลงทุน ตามข ้อกํ า หนดและเงื่อ นไขที่
(2) บอกเลิก สั ญ ญาการเป็ นผู ้สนั บ สนุ น การขายหรือ รั บ ซือ
้ คืนหน่วยลงทุน
กําหนดไว ้ในสัญญาแต่งตัง้ ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุน
หน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบของผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
้ วนของกองทุนรวม ใบคําขอใช ้บริการกองทุน ใบสั่งซือ
้ หน่วยลงทุน และใบสั่งขาย
(1) แจกจ่ายหนั งสือชีช
หน่ วยลงทุน คู่มอ
ื ผู ้ลงทุนหรือเอกสารอืน
่ ใดของกองทุนรวมตามทีก
่ ฎหมายหรือ ก.ล.ต. กําหนด ตลอดจน
เอกสารต่าง ๆ ในการส่งเสริมการขาย
้ หรือใบสั่งขายหน่วยลงทุน และรับชําระค่าซือ
้ หน่วยลงทุนจาก ผู ้
(2) รับใบคําขอใช ้บริการกองทุน ใบสั่งซือ
้ หน่ ว ยลงทุน และชํ า ระค่า ขายคืน หน่ ว ยลงทุน ให ้แก่ผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุน ทั ง้ นี้ ตามเงื่อ นไขที่ร ะบุไ ว ้ใน
สั่ง ซือ
โครงการจัดการกองทุนรวม
้ หน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้สัง่ ซือ
้ หน่วยลงทุนทีไ่ ม่ได ้รับการจัดสรรตามเงือ
(3) คืนเงินค่าซือ
่ นไขทีร่ ะบุไว ้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม
้ หรือขายคืนหน่วยลงทุน
(4) ยืนยันการซือ
้ จงและเปิ ดเผยข ้อมูลให ้ผู ้ถือหน่ วยลงทุนหรือผู ้ทีส
(5) ชีแ
่ นใจจะลงทุนทราบ ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารแก ้ไขเพิม
่ เติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีเหตุการณ์ทม
่ี ผ
ี ลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู ้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลีย
่ นแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(6) ปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนดของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด ้วย
หลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข และวิธก
ี ารในการโฆษณากองทุนรวม
้ คืนหน่วยลงทุน และสิทธิ
(7) ดําเนินการอืน
่ ๆ ตามทีก
่ ําหนดไว ้ในสัญญาแต่งตัง้ ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
้ คืนหน่ วยลงทุนตามทีก
หน ้าที่ และความรับผิดชอบของผู ้สนั บสนุ นการขายหรือรับซือ
่ ําหนดไว ้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม ตลอดจนทําการอืน
่ ใดทีเ่ กีย
่ วข ้องกับหน ้าทีด
่ ังกล่าวข ้างต ้น
7. ผูด
้ แ
ู ลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
่ :
ชือ
ทีอ
่ ยู่ :
สิทธิ หน ้าที่ และความรับผิดชอบ :
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8. ผู ล
้ งทุ น รายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ
่ ม่ไ ด้เ ป็ นผู ด
้ ูแล
สภาพคล่อง) :
่ :
ชือ
ทีอ
่ ยู่ :
สิทธิ หน ้าที่ และความรับผิดชอบ :
9. ทีป
่ รึกษา :
9.1. ทีป
่ รึกษาการลงทุน :
่ :
ชือ
ทีอ
่ ยู่ :
สิทธิ หน ้าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ทีป
่ รึกษาการลงทุน) :
9.2.ทีป
่ รึกษากองทุน :
สิทธิ หน ้าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ทีป
่ รึกษากองทุน) :
10. ผูป
้ ระก ัน (กรณีกองทุนมีประก ัน) :
ไม่ม ี
11. ผูร้ ับมอบหมายงานด้านการจ ัดการลงทุน (Outsource) :
่ :
ชือ
ทีอ
่ ยู่ :
สิทธิ หน ้าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ผู ้รับมอบหมายงานด ้านการจัดการลงทุน) :
12. คณะต ัวแทนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
สิทธิ หน ้าที่ และความรับผิดชอบ :
ิ ธิหน้าทีแ
13. สท
่ ละความร ับผิดชอบของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
้ คืน
ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให ้แก่บริษัทจัดการ โดยผ่านผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
้ คืนหน่ วยลงทุนทีบ
หน่ วยลงทุนสนั บสนุ นการขายและรับซือ
่ ริษัทจัดการแต่งตัง้ (ถ ้ามี) ทัง้ นี้ ให ้เป็ นไปตาม
้ วนส่ว นโครงการ ข ้อ 7 "การรั บ ซือ
้ คืน หน่ ว ยลงทุน " ทั ง้ นี้ สิท ธิข องผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุน จะเกิด ขึน
หนั ง สือ ชีช
้
ต่อเมือ
่ นายทะเบียนหน่วยลงทุนได ้บันทึกข ้อมูลลงในทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุนแล ้ว
13.2. สิทธิในการรับเงินปั นผล :
เป็ นไปตามรายละเอียดข ้อ 14 “การจ่ายเงินปั นผล”
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได ้ ตามทีร่ ะบุไว ้ในหัวข ้อ “เงือ
่ นไขและข ้อจํากัดในการจัดสรรและ
การโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม
13.4. ข ้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน :
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะปฏิเสธการรับลงทะเบียนการโอนหน่ วยลงทุนของกองทุน ตามทีร่ ะบุไว ้ใน
หัวข ้อ “เงือ
่ นไขและข ้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน
13.5. สิทธิในการลงมติเพือ
่ แก ้ไขเพิม
่ เติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก ้ไขวิธจ
ี ัดการ :
ิ ธิลงมติเพือ
ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีสท
่ ให ้บริษัทจัดการทําการแก ้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก ้ไข วิธก
ี าร
จัดการได ้ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะกระทําการตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารตามทีร่ ะบุไว ้ในข ้อ "การขอมติของผู ้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธก
ี ารแก ้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก ้ไขวิธก
ี ารจัดการ"
13.6. สิทธิในการได ้รับเงินคืนเมือ
่ เลิกโครงการ :
ิ ธิทจ
ผู ้ถือหน่ วยลงทุนมีสท
ี่ ะได ้รับเงินคืนเมือ
่ บริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให ้มีการ
ชําระบัญชี ตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีค
่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
13.7. สิทธิประโยชน์อน
ื่ ๆ :
13.8. อืน
่ ๆ:
ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนทีย
่ ังส่งใช ้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ
้ หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่วา่ ใน
การทีผ
่ ู ้ถือหน่วยลงทุนได ้แสดงความประสงค์ในการซือ
ทอดใด ๆ ให ้ถือว่าผู ้ถือหน่ วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ
่ ะผูกพันตามข ้อกําหนดในข ้อผูกพันซึง่ ลงนามโดย
ผู ้ดูแลผลประโยชน์ทไี่ ด ้รับการแต่งตัง้ จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ิ ธิเ รีย กให ้บริษั ทจั ด การกองทุน รวมจ่า ยผลประโยชน์ต อบแทนและคืน เงิน ทุน ได ้ไม่
ผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุน มีส ท
เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมทีต
่ นถือ ทัง้ นี้ ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการ
ได ้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต ้องเป็ นไปตามข ้อกําหนดของ
หน่วยลงทุนชนิดนัน
้ ๆ ด ้วย
่ มอบเอกสารแสดงสท
ิ ธิในหน่วยลงทุน :
14. การออกและสง
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- ใบหน่วยลงทุน
- ระบบไร ้ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
14.2. เงือ
่ นไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
โครงการจั ดการ “กองทุน เปิ ดไทยพาณิชย์ หุ ้นจีน เอแชร์” จะใช ้ระบบไร ้ใบหน่ วยลงทุน (Scripless) โดย
บริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ เป็ นเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนให ้กับผู ้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว ้นแต่ผู ้ถือหน่วยลงทุนร ้องขอ และ/หรือ บริษัทจัดการ
เห็นสมควรให ้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอืน
่ เพิม
่ เติมได ้
14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
่ ผู ้สั่งซือ
้ หน่ วยลงทุนในทะเบียนผู ้ถือ
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชือ
หน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให ้กับผู ้ถือหน่วยลงทุนทุกครัง้ ที่
้ หรือขายคืนหรือสับเปลีย
ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีการทํารายการซือ
่ นหน่วยลงทุน เพือ
่ เป็ นการยืนยันการทํารายการ
้ หรือขายคืนหรือสับเปลีย
ซือ
่ นหน่วยลงทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุน
(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนั งสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการ
้ ในระหว่างช่วงการเสนอขายครัง้ แรก และ/หรือภายใน 7
นับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีทเี่ ป็ นการสัง่ ซือ
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วันทําการนับแต่วันทําสัง่ ซือ
่ นหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือ
้
่
ผู ้สนั บสนุ นการขายหรือรับซือคืนหน่ วยลงทุนซึงได ้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนั งสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุนให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณียต
์ ามทีอ
่ ยูท
่ รี่ ะบุในคําขอใช ้บริการกองทุน
(4) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนทีป
่ รากฏในทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุนและในหนั งสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทีส
่ ง่ ให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็ นรายการทีเ่ ป็ นปั จจุบันและถูกต ้อง
14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
่ ผู ้สั่งซือ
้ หน่วยลงทุนในทะเบียน ผู ้ถือ
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชือ
หน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
้ คืนหน่วยลงทุน (ธนาคาร
(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
้ หรือ ผู ้ถือหน่ วย
ไทยพาณิชย์ จํ ากัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิใ นหน่ วยลงทุนให ้แก่ผู ้สั่งซือ
้ หรือขายคืนหรือสับเปลีย
ลงทุนไว ้เป็ นหลักฐานเพือ
่ ยืนยันการทํ ารายการซือ
่ นหน่ วยลงทุนของ ผู ้ถือหน่ วย
ลงทุน โดยจะถือเป็ นเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนได ้ ต่อเมือ
่ นายทะเบียนได ้ดํ าเนินการจัดสรรหน่ วย
ลงทุนเป็ นทีเ่ รียบร ้อยแล ้ว
้ คืนหน่วยลงทุน (ธนาคาร
(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)) จะดําเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน
้ คืนหน่วยลงทุนได ้ทํารายการสั่งซือ
้ หรือขายคืน
ภายในวันทีบ
่ ริษัทจัดการหรือผู ้สนั บสนุ นการขายหรือรับซือ
้ คืนหน่วย
หรือสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการทีบ
่ ริษัทจัดการหรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
ลงทุนกําหนด โดยผู ้ถือหน่วยลงทุนมีหน ้าทีใ่ นการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด ้วยตนเอง ณ ที่
้ คืนหน่ ว ยลงทุน(ธนาคารไทยพาณิช ย์ จํ ากัด (มหาชน)) ทีผ
ทํ าการของผู ้สนั บ สนุ นการขายหรือรั บซือ
่ ู ้ถือ
หน่วยลงทุนเปิ ดบัญชีหรือแจ ้งร ้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว ้
้ หน่วยลงทุนหรือขายคืนหรือสับเปลีย
(4) ในกรณีทผ
ี่ ู ้ถือหน่วยลงทุนสั่งซือ
่ นหน่วยลงทุน ผู ้ถือหน่วยลงทุนมี
หน ้าทีใ่ นการนํ าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให ้เป็ นปั จจุบันเสมอ ได ้ ณ ทีท
่ ําการของ
้ คืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จํ ากัด (มหาชน)) หรือ ณ ทีท
ผู ้สนั บสนุ นการขายหรือรับซือ
่ ํ าการที่
้
ได ้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนตัง้ แต่วันทําการถัดจากวันทําการซือหรือขาย
คืนหรือสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่ วยลงทุนทีป
่ รากฏในทะเบียนผู ้ถือหน่ วยลงทุนและในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนทีม
่ ก
ี ารปรับรายการให ้เป็ นปั จจุบันครัง้ ล่าสุด เป็ นรายการทีเ่ ป็ นปั จจุบันและ
ถูกต ้อง
(6) ผู ส
้ ั่ ง ซื้อ หรื อ ผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ที่ร อ
้ งขอออกสมุ ด บั ญ ชีแ สดงสิท ธิใ นหน่ ว ยลงทุ น จะต ้องปฏิบั ต ต
ิ าม
ข ้อกําหนดและเงือ
่ นไขต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามทีบ
่ ริษัทจัดการกําหนด
้ คืนหน่วย
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให ้บุคคลธรรมดาหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลหรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
ลงทุนรายอืน
่ สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให ้แก่ ผู ้ถือหน่วยลงทุนได ้ ซึง่ บริษัทจัดการจะ
ปิ ดประกาศไว ้ทีส
่ ํานักงานของบริษัทจัดการล่วงหน ้าอย่างน ้อย 7 วันทําการ โดยไม่ถอ
ื เป็ นการแก ้ไขโครงการ
และไม่ถอ
ื ว่าเป็ นการดําเนินการทีผ
่ ด
ิ ไปจากรายละเอียดโครงการ
14.2.3 ใบหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให ้กับผู ้ถือหน่วยลงทุน
เฉพาะในกรณีทผ
ี่ ู ้ถือหน่วยลงทุนร ้องขอให ้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนเพือ
่ นํ าไปใช ้เป็ นหลักประกันใน
่
การขอสินเชือจากสถาบันการเงินหรือกรณีพเิ ศษอืน
่ ๆ ทัง้ นี้ ในการออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทําเมือ
่
บริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านัน
้ โดยมีขน
ั ้ ตอนดังนี้
(1) ผู ้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคําขอให ้ออกใบหน่วยลงทุน ซึง่ ขอรับได ้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(2) ยืน
่ ใบคําขอให ้ออกใบหน่ วยลงทุนพร ้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่ วยลงทุนต่อนายทะเบียน
หน่วยลงทุน
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(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได ้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให ้กับผู ้
ถือหน่วยลงทุนตามจํ านวนหน่วยลงทุนทีผ
่ ู ้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีทผ
ี่ ู ้ถือหน่วยลงทุน
กรอกจํ า นวนหน่ ว ยลงทุน ในใบคํ า ขอมากกว่า จํ า นวนหน่ ว ยลงทุน ที่ป รากฏอยู่ใ นรายการที่บั น ทึก โดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู ้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให ้ออกใบหน่วยลงทุนสําหรับหน่วย
ลงทุนจํานวนเท่าทีป
่ รากฏอยูใ่ นรายการทีบ
่ ันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน
้
(4) ใบหน่วยลงทุนทีบ
่ ริษัทจัดการออกให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนจะมีข ้อความตามทีค
่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ื่ ผู ้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต ้องมีลายมือชือ
่ กรรมการผู ้มีอํานาจลงนาม
กําหนด ซึง่ จะระบุชอ
่ นายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช ้เครือ
ผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชือ
่ งจักรประทับ
หรือโดยวิธอ
ี น
ื่ ใดตามทีก
่ ฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุ ญาตให ้ทํ าได ้ จึงจะถือว่าใบ
หน่วยลงทุนถูกต ้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
(5) ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีม
่ ใี บหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าว จะต ้องนํ าใบหน่วยลงทุน
มาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพือ
่ โอนหน่วยลงทุนนั น
้ เข ้าระบบไร ้ใบหน่ วย
ลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได ้
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึง่
้ หรือผู ้ถือหน่วยลงทุน เพือ
้ หรือขายคืนหรือสับเปลีย
ให ้กับผู ้สั่งซือ
่ เป็ นหลักฐานการยืนยันการทํารายการซือ
่ น
้ หรือผู ้ถือหน่ วยลงทุน เช่น หนั งสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชี
หน่ วยลงทุนของผู ้สั่งซือ
แสดงสิท ธิใ นหน่ ว ยลงทุน และ/หรือ รู ป แบบที่จ ะมีก ารเปลี่ย นแปลง แก ้ไข หรือ เพิม
่ เติม ในอนาคต ตาม
้ หรือผู ้ถือหน่ วยลงทุน สามารถร ้องขอ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธก
ี ารทีบ
่ ริษัทจัด การกําหนด โดยผู ้สั่งซือ
เปลีย
่ นรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได ้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทจัดการ
กําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย
่ นแปลง หรือเพิม
่ เติมเงือ
่ นไขในการออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได ้ โดยไม่ถอ
ื ว่าเป็ นการแก ้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และ
ไม่ถอ
ื ว่าเป็ นการดําเนินการทีผ
่ ด
ิ ไปจากรายละเอียดโครงการเดิม
บริษั ท จั ด การกองทุน รวมจะจัด ทํ าหลั กฐานแสดงสิท ธิใ นหน่ วยลงทุน ให ้แก่ผู ้ถือ หน่ วยลงทุน เพื่อ ให ้ผู ้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถใช ้อ ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอืน
่ ได ้
ในกรณีทผ
ี่ ู ้ถือหน่วยลงทุนจํ าเป็ นต ้องใช ้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต ้องจัดทําใบหน่วยลงทุน
มอบให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน
15. กําหนดเวลา วิธก
ี าร และข้อจําก ัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน :
ในกรณีทบ
ี่ ริษัทจัดการพิจารณาให ้มีการจ่ายเงินปั นผล บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ด
ทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุนเพือ
่ จ่ายเงินปั นผล และอัตราเงินปั นผลของกองทุนรวม ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัต ิ
ดังนี้
1. ปิ ดประกาศไว ้ในที่เ ปิ ดเผย ณ ที่ทํ า การทุก แห่ง ของบริษั ทจั ด การ และจั ด ให ้มีป ระกาศดั ง กล่า วไว ้ ณ
้ คืนหน่ ว ยลงทุน (ถ ้ามี) พร ้อมทัง้ ขึน
สถานทีต
่ ด
ิ ต่อทุกแห่งของผู ้สนั บ สนุ นการขายหรือรับ ซือ
้ เว็ บไซต์ข อง
้ คืนหน่ วยลงทุน (ถ ้ามี) หรือวิธก
บริษัทจัดการ และเว็ บไซต์ของผู ้สนั บสนุ นการขายหรือรับซือ
ี ารอืน
่ ใดทีผ
่ ู้
ลงทุนทั่วไปสามารถทราบได ้
ื่ อยู่ใ นทะเบีย นผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุน รวมถึง ผู ้ถือ หน่ ว ย
2.แจ ้งผู ้ดูแ ลผลประโยชน์ และผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุน ที่ม ีช อ
ื่ ผู ้ถือเมือ
ลงทุนทีถ
่ อ
ื หน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชอ
่ ได ้รับการร ้องขอ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทอ
ี่ าจจะจ่ายเงินปั นผลให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนด ้วยวิธท
ี ต
่ี า่ งกันสําหรับหน่วยลงทุนที่
ขายในช่วงระยะเวลาทีต
่ า่ งกันได ้ โดยได ้รับความเห็นชอบจากสํานั กงาน ก.ล.ต. ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปั น
ผลในแต่ล ะครั ง้ และจะถือ ปฏิบั ต เิ พิ่ม เติม ตามหลั ก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารที่สํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
ในกรณีผู ้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช ้สิทธิขอรับเงินปั นผลจํ านวนใดภายในอายุความใช ้สิทธิเรียกร ้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปั นผลจํานวนดังกล่าวไปใช ้เพือ
่ การอืน
่ ใด นอกจากเพือ
่
ประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน
้
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16. วิธก
ี ารชําระเงินหรือทร ัพย์สน
่ ให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน :
หากมีการผิดนั ดชําระหนี้หรือมีพฤติการณ์วา่ ผู ้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร ้องของกองทุน
ิ อื่น ทั ง้ ที่เ ป็ นหลั ก ประกัน และมิใ ช่
รวมจะไม่ส ามารถชํ า ระหนี้ ไ ด ้ บริษั ทจั ด การจะรั บ ชํ า ระหนี้ด ้วยทรั พ ย์ส น
หลักประกันเพือ
่ กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด ้วยหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารในการจัดการ
กองทุนรวมในกรณีทผ
ี่ ู ้ออกตราสารแห่งหนีห
้ รือลูกหนีต
้ ามสิทธิเรียกร ้องผิดนัดชําระหนี้ ดังนี้
16.1 กรณีทบ
ี่ ริษัทจัดการได ้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห
้ รือสิทธิเรียกร ้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
ื่ อยูใ่ น
16.1.1 เมือ
่ มีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห
้ รือสิทธิเรียกร ้องเป็ นศูนย์ ผู ้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทีม
่ ช
ี อ
ทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทีบ
่ ริษัทจัดการได ้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร ้องเป็ นศูนย์เป็ น
ิ ธิในเงินได ้สุทธิจากทรัพย์สน
ิ ทีไ่ ด ้จากการรับชําระหนี้
ผู ้มีสท
ิ มาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สน
ิ ดังกล่าวและเงินได ้สุทธิจาก
16.1.2 เมือ
่ ได ้รับทรัพย์สน
ิ ที่ไ ด ้จากการรั บ ชํ า ระหนี้ มารวมคํ า นวณมู ล ค่ า ทรั พ ย์ส น
ิ สุท ธิข องกองทุ น รวม และจะจํ า หน่ า ย
ทรั พ ย์ส น
ิ ทีไ
ทรัพย์สน
่ ด ้จากการรับชําระหนี้ในโอกาสแรกทีส
่ ามารถกระทํ าได ้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู ้ถือหน่ วย
ิ ธิในเงินได ้สุทธิจากทรัพย์สน
ิ ทีไ่ ด ้จากการรับชําระหนี้
ลงทุนเป็ นสําคัญ เว ้นแต่กรณีทผ
ี่ ู ้ถือหน่วยลงทุนทีม
่ ส
ี ท
ิ ดั ง กล่า วแทนเงิน ทั ง้ นี้ ตามหลั ก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารที่ส มาคมบริษั ท จั ด การ
ตกลงรั บ ชํ า ระหนี้ด ้วยทรั พ ย์ส น
ลงทุนกําหนดโดยได ้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ิ ทีไ
ในระหว่างทีบ
่ ริษัทจัดการยังไม่สามารถจํ าหน่ายทรัพย์สน
่ ด ้จากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหา
ิ นั น
ิ บริษัทจัดการจะจ่ายจาก
ผลประโยชน์จากทรัพย์สน
้ ได ้ และในกรณีทม
ี่ ค
ี ่าใช ้จ่ายในการบริหารทรัพย์สน
ิ นัน
เงินสํารอง รายได ้หรือผลประโยชน์ทไี่ ด ้จากการบริหารทรัพย์สน
้
ิ ทีไ่ ด ้จากการรับชําระหนี้ด ้วยทรัพย์สน
ิ อืน
16.1.3 เมือ
่ มีเงินได ้สุทธิจากทรัพย์สน
่ ในแต่ละครัง้ บริษัทจัดการจะ
ิ ทีไ่ ด ้จากการรับชําระหนี้คน
ิ ธิในเงินได ้สุทธินัน
เฉลีย
่ เงินได ้สุทธิจากทรัพย์สน
ื ให ้แก่ผู ้ถือหน่ วยลงทุนทีม
่ ส
ี ท
้
ภายใน 45 วันนั บตัง้ แต่วันถัดจากวันทีม
่ เี งินได ้สุทธิ และจะแจ ้งรายละเอียดเกีย
่ วกับการเฉลีย
่ เงินคืนไปยัง
สํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนั บตัง้ แต่วันถัดจากวันทีบ
่ ริษัทจัดการได ้เฉลีย
่ เงินคืน
เว ้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลีย
่ เงินคืนเป็ นอย่างอืน
่
16.1.4 เมือ
่ มีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรีย กร ้องเป็ นศูน ย์แล ้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุน รวม
ได ้รับชําระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร ้องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัตต
ิ ามความในข ้อ
16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีทบ
ี่ ริษัทจัดการไม่ได ้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห
้ รือสิทธิเรียกร ้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
ิ อืน
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี้ด ้วยทรัพย์สน
่ ทีม
่ ใิ ช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษัทจัดการจะต ้องได ้รับความ
เห็ น ชอบจากผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุน โดยมติเสีย งข ้างมากซึง่ คิดตามจํ า นวนหน่ วยลงทุน รวมกัน เกิน กึง่ หนึ่ง ของ
จํ านวนหน่ วยลงทุนทีจ
่ ํ าหน่ ายได ้แล ้วทัง้ หมด หรือได ้รับความเห็นชอบจากผู ้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู ้ดูแล
ิ
ผลประโยชน์ ไ ด ้ตรวจสอบและแสดงความเห็ น พร ้อมเหตุ ผ ลว่า ในขณะนั ้น การรั บ ชํ า ระหนี้ ด ้วยทรั พ ย์ส น
ดังกล่าวเป็ นประโยชน์ตอ
่ ผู ้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว ้ซึง่ ตราสารแห่งหนีห
้ รือสิทธิเรียกร ้องนัน
้
ในการขอความเห็ น ชอบจากผู ้ถือหน่ ว ยลงทุน หรือ ผู ้ดูแ ลผลประโยชน์ต ามวรรคหนึ่ง บริษั ท จั ด การจะระบุ
ิ ที่ก องทุน รวมจะได ้จากการรั บ ชํ า ระหนี้ มู ล ค่า ของทรั พ ย์ส น
ิ ประมาณการ
รายละเอีย ดเกีย
่ วกั บ ทรั พ ย์ส น
้จ่
ค่าใช าย พร ้อมเหตุผลและความจําเป็ นในการรับชําระหนี้
ิ มาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนํ าทรัพย์สน
ิ ดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่า
16.2.2 เมือ
่ ได ้รับทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สน
ิ นัน
ิ สุทธิของ
ทรัพย์สน
้ เพือ
่ ใช ้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
กองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีส
่ ามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได ้รับความเห็นชอบจาก
ิ ดังกล่าวดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพย์สน
ิ ประเภททีก
ิ
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สน
่ องทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว ้ได ้ บริษัทจัดการอาจมีไว ้ซึง่ ทรัพย์สน
ิ
ดังกล่าวต่อไปเพือ
่ เป็ นทรัพย์สนของกองทุนรวมก็ได ้
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ิ ประเภทที่ก องทุ น รวมไม่ ส ามารถลงทุ น ในหรือ มีไ ว ้ได ้ บริษั ทจั ด การจะจํ า หน่ า ย
(2) กรณี เ ป็ นทรั พ ย์ส น
ิ ดังกล่าวในโอกาสแรกทีส
ทรัพย์สน
่ ามารถกระทําได ้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ
ิ ดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์
และในระหว่างทีบ
่ ริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สน
ิ ดังกล่าว
จากทรัพย์สน
ิ บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สน
ิ ของกองทุนรวม
ในกรณีทม
ี่ ค
ี า่ ใช ้จ่ายในการบริหารทรัพย์สน
16.3 ในกรณีทม
ี่ พ
ี ฤติการณ์ว่าผู ้ออกตราสารแห่งหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร ้องจะไม่สามารถชําระหนี้ได ้
ื่ อยู่ในทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทีม
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให ้ผู ้ถือหน่วยทุกรายทีม
่ ช
ี อ
่ ี
ิ ธิในเงิน
พฤติการณ์วา่ ผู ้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร ้องจะไม่สามารถชําระหนี้ได ้เป็ นผู ้มีสท
ิ อืน
ได ้สุทธิจากทรัพย์สน
่ ทีไ่ ด ้จากการรับชําระหนีก
้ ็ได ้
ทัง้ นี้ ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทไม่ต ้องนํ าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร ้องนั น
้ มารวมคํานวณมูลค่า
ิ สุทธิของกองทุนรวม
ทรัพย์สน
เงือ
่ นไขเพิม
่ เติม :
ในการเฉลี่ย เงิน คืน แต่ล ะครั ง้ ตามข ้อ 16.1.3 หากบริษั ทจั ด การมีเ หตุผ ลแสดงให ้เห็ น ว่า เงิน ได ้สุท ธิจ าก
ิ ทีไ่ ด ้จากการรับชําระหนี้ไม่คุ ้มกับภาระค่าใช ้จ่ายในการเฉลีย
ทรัพย์สน
่ เงินคืนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการอาจนํ าเงินได ้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีก
่ ารเฉลีย
่ เงินคืนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนจะคุ ้มกับ
ิ ทีไ่ ด ้จากการรับชําระหนี้จนครบถ ้วนแล ้วและปรากฏ
ภาระค่าใช ้จ่ายก็ได ้ ทัง้ นี้ หากได ้มีการจําหน่ายทรัพย์สน
ว่าเงินได ้สุทธินัน
้ ไม่คุ ้มกับภาระค่าใช ้จ่ายในการเฉลีย
่ เงินคืน บริษัทจัดการอาจนํ าเงินได ้สุทธิดังกล่าวมารวม
ิ สุทธิของกองทุนรวมก็ได ้
คํานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สน
ิ อืน
การชําระเงินหรือทรัพย์สน
่ ให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน
่ ตามทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาทีก
ทีป
่ รากฏชือ
่ ําหนด เท่านัน
้
17. การจ ัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจําก ัดในการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน ้าทีจ
่ ัดให ้มีทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ทอ
่ี อกตามมาตรา 125(5)
แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ิ อืน
ให ้สันนิษฐานไว ้ก่อนว่าทะเบียนหน่ วยลงทุนถูกต ้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สน
่ รวมทัง้ การให ้สิทธิ
่ ในสมุดทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุน หากได ้กระทํา
หรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีป
่ รากฏรายชือ
ตามข ้อกําหนดในข ้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล ้ว ให ้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได ้ดําเนินการตามอํานาจ
หน ้าทีแ
่ ล ้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานํ าหน่วย
ลงทุน ในกรณีดังนี้
(ก) การโอนหน่ วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผู ้ลงทุนทีม
่ ใิ ช่รายย่อย และการโอนหน่ วย
ลงทุนจะทําให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผู ้ลงทุนสถาบัน ผู ้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู ้มีเงินลงทุนสูง ตามทีก
่ ําหนด
ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว ้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผู ้ลงทุนสถาบันหรือผู ้ลงทุนรายใหญ่พเิ ศษ
และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผู ้ลงทุนสถาบันหรือผู ้ลงทุนรายใหญ่พเิ ศษ ตามที่
กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว ้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานํ าหน่วยลงทุน ดังนี้
1. หน่วยลงทุนทีบ
่ ริษัทจัดการกองทุนรวมขายให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณี
เป็ นกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวทีจ
่ ัดตัง้ ขึน
้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ
่ การเลีย
้ งชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ
่ การออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด ้วยการลงทุนของ
กองทุน
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้ ท
ิ ธิออกเสย
ี ง (ถ้ามี) :
18. ข้อจําก ัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจําก ัดในการใชส
หากผู ้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ
่ ําหน่ายได ้แล ้วทัง้ หมดของ
กองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินดังกล่าว เว ้นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมทีม
่ ี
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู ้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนั บคะแนนเสียง
ของผู ้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได ้เต็มตามจํานวนทีถ
่ อ
ื อยู่
19. หล ักเกณฑ์และวิธก
ี ารในการขอมติของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน :
การดําเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให ้ต ้องได ้รับมติของผู ้ถือหน่ วยลงทุน
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได ้ดําเนินการไปตามมติของผู ้ถือหน่วยลงทุนทีไ่ ด ้รับมาโดยชอบแล ้ว ให ้ถือว่าผู ้
ถือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให ้ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผู ้ถือหน่วยลงทุนทีใ่ ห ้ดําเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย ้งกับหลักเกณฑ์ทก
ี่ ําหนดในกฎหมาย ให ้ถือ
ว่ามตินัน
้ เสียไป
ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติเพือ
่ แก ้ไขข ้อผูกพันในเรือ
่ งทีก
่ ระทบต่อสิทธิของผู ้ถือหน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
ต ้องได ้รับมติพเิ ศษของผู ้ถือหน่ วยลงทุน (มติของผู ้ถือหน่ วยลงทุนทีม
่ ค
ี ะแนนเสียงได ้ไม่น ้อยกว่าสามในสี่
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือ
ของจํ านวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผู ้ถือหน่วยลงทุนซึง่ เข ้าร่วมประชุมและมีสท
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน)
ของจํ านวนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดของผู ้ถือหน่ วยลงทุนซึง่ ส่งหนั งสือแจ ้งมติและมีสท
เว ้นแต่กรณีทก
ี่ องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่ วยลงทุน การขอมติผู ้ถือหน่ วยลงทุนนอกจากจะต ้องปฏิบัตใิ ห ้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกีย
่ วกับการขอมติผู ้ถือหน่วยลงทุนทีก
่ ําหนดไว ้ในข ้อผูกพัน หรือทีก
่ ําหนดไว ้ในมาตรา
129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามทีก
่ ําหนดในประกาศนี้แล ้ว ให ้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม
่ เติมดังต่อไปนี้
ด ้วย
(1) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทม
ี่ ผ
ี ลกระทบต่อผู ้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได ้รับผลกระทบต่อผู ้ถือ
หน่ วยลงทุนไม่เท่ากัน ต ้องได ้รับมติเสียงข ้างมากหรือมติพเิ ศษของจํ านวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ
่ ด ้รับ
ผลกระทบ แล ้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทม
ี่ ผ
ี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู ้ถือหน่ วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต ้องได ้รับมติ
เสียงข ้างมากหรือมติพเิ ศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด ้รับผลกระทบ แล ้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทม
ี่ ผ
ี ลกระทบต่อผู ้ถือหน่ วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึง่ ต ้องได ้รับมติเสียงข ้างมาก
หรือมติพเิ ศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด ้รับผลกระทบ แล ้วแต่กรณี
20. วิธก
ี ารแก้ไขเพิม
่ เติมข้อผูกพ ัน :
การแก ้ไขเพิ่ม เติม ส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง ของข ้อผู ก พั น ที่เ ป็ นไปตามวิธ ี ก ารที่ กํ า หนดไว ้ในข ้อผู ก พั น และมี
สาระสําคัญทีเ่ ป็ นไปตามและไม่ขัดหรือแย ้งกับพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ตลอดจนหลักเกณฑ์ทอ
ี่ อกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให ้ถือว่าข ้อผูกพันส่วนทีแ
่ ก ้ไขเพิม
่ เติมนัน
้
ั ญา
มีผลผูกพันคูส
่ ญ
การแก ้ไขเพิม
่ เติม ข ้อผูก พั น ในเรื่อ งที่ก ระทบต่อ สิท ธิข องผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุน อย่า งมีนั ย สํ า คั ญ ต ้องได ้รั บ มติ
พิเศษของผู ้ถือหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ เรือ
่ งทีก
่ ระทบต่อสิทธิของผู ้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให ้รวมถึง
(ก) ข ้อกําหนดเกีย
่ วกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน
ิ อื่น ตามข ้อ 6 ของ
(ข) ข ้อกํ า หนดเกี่ย วกั บ การชํ า ระค่า ขายคืน หน่ ว ยลงทุน เป็ นหลั ก ทรั พ ย์ห รือ ทรั พ ย์ส น
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
ิ อืน
(ค) ข ้อกําหนดเกีย
่ วกับการรับชําระหนีด
้ ้วยทรัพย์สน
่
(ง) ข ้อกําหนดเกีย
่ วกับการประกันตามข ้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข ้อกําหนดเกีย
่ วกับการแก ้ไขเพิม
่ เติมสัญญาประกันในเรือ
่ งใด ๆ อันมีผลให ้ผู ้
ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรือ
่ งทีผ
่ ู ้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู ้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
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การแก ้ไขเพิ่ม เติม ข อ้ ผู ก พั น ในลั ก ษณะดั ง ต่ อ ไปนี้ ให ้มีผ ลผู ก พั น เมื่อ ได ร้ ั บ ความเห็ น ชอบจากผู ด
้ ูแล
ผลประโยชน์ โดยไม่ต ้องได ้รับมติของผู ้ถือหน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก ้ไขเพิม
่ เติมข ้อผูกพันให ้มีสาระสําคัญสอดคล ้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแ
่ ก ้ไขเพิม
่ เติม
โดยได ้รับมติโดยเสียงข ้างมากหรือมติพเิ ศษของผู ้ถือหน่ วยลงทุน หรือได ้รับความเห็นชอบจากสํานั กงาน
แล ้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู ้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก ้ไขเพิม
่ เติมข ้อผูกพันนัน
้ เหมาะสม มีความจําเป็ นหรือสมควร
และไม่กระทบต่อสิทธิของผู ้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก ้ไขเพิม
่ เติมข ้อผูกพันไม่วา่ กรณีใด
่ โดยบุคคลผู ้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู ้ดูแล
ต ้องกระทําเป็ นหนั งสือลงลายมือชือ
ผลประโยชน์ พร ้อมทัง้ ประทับตราบริษัท (ถ ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให ้มีข ้อผูกพันเปิ ดเผยไว ้ ณ ที่
ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพือ
่ ให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้ รวมทัง้ จัดส่งสรุป
การแก ้ไขเพิม
่ เติมข ้อผูกพันพร ้อมทัง้ เหตุผลและความจํ าเป็ นให ้ผู ้ถือหน่ วยลงทุนพร ้อมกับการส่งรายงาน
ประจําปี ของกองทุนรวม
21. การระง ับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. การระงับข ้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
21.2. รายละเอียดเพิม
่ เติม :
ในกรณีทบ
ี่ ริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์เกีย
่ วกับการอนุมัตใิ ห ้จัดตัง้ กองทุนรวม
แบบเป็ นการทั่วไป และการฝ่ าฝื นหรือการไม่ปฏิบัตน
ิ ัน
้ ก่อให ้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือ ผู ้ลงทุน
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก ้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช ้า โดยในกรณีทเี่ กิดข ้อพิพาทระหว่าง
่ ารพิจารณาของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและผู ้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให ้นํ าข ้อพิพาทเข ้าสูก
อนุญาโตตุลาการ
22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงือ
่ นไขในการเลิกกองทุน :
22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิ ดมีมล
ู ค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนดังนี้
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนทีข
่ ายได ้แล ้วทัง้ หมด โดยคํานวณตามมูลค่าทีต
่ ราไว ้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน ้อย
กว่า 50 ล ้านบาทในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน
้
(2) จํานวนผู ้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน ้อยกว่า 35 ราย ในวันทําการใด
(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี้
(ก) มีการขายคืนหน่ วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึง่ เกินกว่า 2 ใน 3 ของจํ านวนหน่ วยลงทุนทีจ
่ ํ าหน่ ายได ้
แล ้วทัง้ หมด
้ ขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซือ
เป็ นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ
่ ําหน่ายได ้แล ้วทัง้ หมด ทัง้ นี้ ในกรณีทเี่ ป็ นกองทุนรวม
้ คืนหน่วยลงทุนเป็ นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืน
ทีม
่ ก
ี ําหนดระยะเวลาการรับซือ
้ คืนหน่ วยลงทุน
หน่ วยลงทุน ให ้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึง่ กองทุนรวมเปิ ดให ้รับซือ
เท่านัน
้
ความใน (3) วรรคหนึง่ มิให ้นํ ามาใช ้บังคับกับกองทุนรวมทีบ
่ ริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล ้ว มีความ
่ โดยสุจ ริตและสมเหตุส มผลว่า การเลิก กองทุน รวมจะไม่เ ป็ นประโยชน์ต่อ ผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุนที่เหลืออยู่
เชือ
ิ คงเหลือทีม
เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สน
่ ค
ี ุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู ้ถือหน่ วย
ลงทุนทีเ่ หลืออยูจ
่ ะไม่ได ้รับผลกระทบจากการขายคืนนัน
้
ความใน (3) วรรคหนึง่ และวรรคสอง มิให ้นํ ามาใช ้บังคับกับกองทุนรวมดังนี้
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(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน
(ข) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(ค) กองทุนรวมฟี ดเดอร์
(ง) กองทุนรวมดัชนี
(จ) กองทุนรวมอีทเี อฟ
22.1.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมเมือ
่ ปรากฏข ้อเท็จจริงทีบ
่ ริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณา
่ โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข ้อ 22.1.1 (3) (ก) และ (ข)
แล ้วมีความเชือ
และการเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ต่อผู ้ถือหน่ วยลงทุนโดยรวม ทัง้ นี้ ให ้นํ าความในข ้อ 22.1.1 (3)
วรรคสามมาใช ้บังคับโดยอนุโลม
22.1.3 เมือ
่ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ ให ้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิ ดในกรณีทบ
ี่ ริษัทจัดการกระทํา
การ หรืองดเว ้นกระทําการ จนก่อให ้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิ ด หรือไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามหน ้าทีข
่ องตน
22.1.4 เมื่อ ได ้รับ ความเห็ น ชอบตามมติเสีย งข ้างมากของผู ้ถือ หน่ วยลงทุนรวมกัน เกิน กึง่ หนึ่ง ของจํ านวน
หน่วยลงทุนทีจ
่ ําหน่ายได ้แล ้วทัง้ หมดของโครงการจัดการ
22.1.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะพิจารณาเลิกโครงการ หรือดําเนินการอืน
่ ใด ในกรณีทม
่ี ูลค่าหน่ วย
ลงทุนทีจ
่ ําหน่ายได ้ครัง้ แรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการลงทุน โดยเป็ นไปตามดุลยพินจ
ิ ของ
บริษัทจัดการ เพือ
่ ประโยชน์สงู สุดของผู ้ถือหน่วยลงทุน
22.1.6 สํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัตใิ ห ้จัดตัง้ และจัดการกองทุนรวมเพือ
่ ผู ้ลงทุน
ทั่วไป หากปรากฏว่า
(1) มีการแก ้ไขเพิม
่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการที่
ขัดหรือแย ้งกับกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งทีอ
่ อกโดย
อาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(2) มี ก ารจํ า หน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น โดยบริษั ทจั ด การกองทุ น รวมมิไ ด ป
้ ฏิบั ต ิห รื อ ดู แ ลให ม
้ ีก ารปฏิบั ต ิต าม
หลักเกณฑ์เกีย
่ วกับการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู ้ลงทุนทั่วไปตามทีก
่ ําหนดในประกาศ
้ วนและการเสนอขาย
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด ้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนั งสือชีช
หน่วยลงทุน
22.1.7 สํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุ มัตใิ ห ้จัดตัง้ และจัดการกองทุนรวม ในกรณีทม
่ี ี
เหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตัง้ กองทุนรวมเพือ
่ ผู ้ลงทุนทั่วไปเพือ
่ การแสวงหาประโยชน์จากการลงทุน
ิ หรือธุรกิจ
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ หรือเพือ
่ เป็ นเครือ
่ งมือในการบริหารจัดการทรัพย์สน
ของบุคคลหรือกลุม
่ บุคคลใด และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ดําเนินการแจ ้งให ้บริษัทจัดการกองทุน
้ จง แสดงเหตุผล ข ้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึง่ ในกรณีทไี่ ม่มก
้ จง
รวมหรือบุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้องทําการชีแ
ี ารชีแ
้ จงแล ้วแต่ไ ม่อ าจพิสูจ น์ห รือ ทํ า ให ้เชือ
่ ได ้ว่า การจั ด ตั ง้ กองทุน รวมเป็ นการจั ด ตั ง้ กองทุน รวมเพื่อ ผู ้
หรือ ชีแ
ลงทุนทั่วไปอย่างแท ้จริง และสํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให ้บริษัทจัดการกองทุนรวมทําการแก ้ไข
หรือ ดํ า เนิน การใด ๆ และบริษั ทจั ด การกองทุน รวมไม่ ส ามารถดํ า เนิน การตามที่สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. สั่งได ้ หรือดําเนินการแล ้วแต่ไม่สามารถทํ าให ้กองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมเพือ
่ ผู ้ลงทุนทั่วไปอย่าง
แท ้จริง
22.1.8 สํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมือ
่ สํานั กงานมีคําสั่ง
เพิกถอนการอนุมัตใิ ห ้จัดตัง้ กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด ้วยหลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข
และวิธก
ี ารจัดตัง้ และจัดการกองทุน
้ สุดลงของ
22.1.9 ในกรณีทม
ี่ เี หตุจําเป็ นและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการสิน
้ หน่วยลงทุน”ได ้
การอนุมัตใิ ห ้จัดตัง้ และจัดการกองทุนรวมหรือดําเนินการตามข ้อ 5.5 “การคืนเงินค่าซือ
22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมือ
่ เลิกกองทุนรวม :
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22.2.1 เมื่อ ปรากฏกรณี ต ามข ้อ 22.1.1 หรือ ข ้อ 22.1.2 บริษั ทจั ด การจะดํ า เนิน การเพื่อ เลิก กองทุน รวม
ดังต่อไปนี้
(1) ยุ ต ก
ิ ารรั บ คํ า สั่ ง ซื้อ และคํ า สั่ ง ขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ตั ง้ แต่ วั น ที่เ กิด เหตุ ก ารณ์ ต ามข ้อ 22.1.1 หรือ ข ้อ
22.1.2
(2) แ จ ง้ ใ ห ผ
้ ูถ
้ ื อ ห น่ ว ย ล ง ทุ น ที่ ม ี ช ื่ อ อ ยู่ ใ น ท ะ เ บี ย น ผู ถ
้ ื อ ห น่ ว ย ล ง ทุ น ท ร า บ โ ด ย ท า ง ไ ป ร ษ ณี ย์
ลงทะเบียน รวมทัง้ แจ ้งเป็ นหนั งสือให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์ และแจ ้งสํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่าน
ระบบทีจ
่ ัดไว ้บนเว็บไซต์ของสํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ ทัง้ นี้ ภายใน 3 วันทําการนั บแต่วันทีเ่ กิด
เหตุการณ์ตามข ้อ 22.1.1 หรือข ้อ 22.1.2
ิ ทีเ่ หลืออยูข
(3) จําหน่ายทรัพย์สน
่ องกองทุนรวมเปิ ดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการ นั บแต่วันทีเ่ กิดเหตุการณ์
ตามข ้อ 22.1.1 หรือข ้อ 22.1.2 เพือ
่ รวบรวมเงินเท่าทีส
่ ามารถกระทําได ้เพือ
่ ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให ้ผู ้
ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัต ิ
(4) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินทีร่ วบรวมได ้ตาม (3) ให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10
วันทํ าการนั บ แต่วั น ทีเ่ กิดเหตุก ารณ์ต ามข ้อ 22.1.1 หรือข ้อ 22.1.2 และเมือ
่ ได ้ดํ าเนิน การชําระค่า ขายคืน
หน่วยลงทุนแล ้วให ้ถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนรวมเปิ ดนัน
้
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพือ
่ การออม กรณีทก
ี่ องทุนปรากฏเหตุต ้องเลิกกองทุนรวมตามข ้อ 22.1.1 (2) หรือ
(3) ให ้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการเพือ
่ เลิกกองทุนรวมดังต่อไปนี้ และมิให ้นํ าความในข ้อ 22.2.1 (1)
– (4) มาใช ้บังคับ
้ และคําสั่งขายคืนหน่ วยลงทุนตัง้ แต่วันทํ าการทีป
(1) ยุตก
ิ ารรับคําสั่งซือ
่ รากฏเหตุตามข ้อ 22.1.1 (2) หรือ
(3)
ื่ ในทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียล
(2) แจ ้งให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีม
่ ช
ี อ
์ งทะเบียน รวมทัง้
แจ ้งเป็ นหนั งสือให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์และแจ ้งสํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ผ่านระบบทีจ
่ ัดไว ้บนเว็บไซต์
ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบด ้วย ทัง้ นี้ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําการทีป
่ รากฏเหตุตามข ้อ
22.1.1 (2) หรือ (3) หรือวิธอ
ี น
ื่ ใดทีส
่ ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิม
่ เติม โดยมีสาระสําคัญทีต
่ ้อง
แจ ้งอย่างน ้อย ดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย ้ายการลงทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพือ
่ การ
่ งทีใ่ กล ้เคียงกองทุนรวมเดิม หรือ
ออม/หน่วยลงทุนชนิดเพือ
่ การออมอืน
่ ทีม
่ น
ี โยบายการลงทุน หรือความเสีย
่ งตํา่ สุด เป็ นต ้น ทัง้ นี้ ขึน
ไปยังกองทุนรวมเพือ
่ การออม/หน่วยลงทุนชนิดเพือ
่ การออมทีม
่ ค
ี วามเสีย
้ อยูก
่ บ
ั ดุลย
พินิ จ ของผู จ้ ั ด การกองทุ น และตามความเหมาะสมกั บ สภาวการณ์ ใ นแต่ ล ะขณะ โดยจะไม่ เ รี ย กเก็ บ
้ คืนหน่วยลงทุนจากผู ้ถือหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซือ
(ข) ในกรณีทผ
ี่ ู ้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย ้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพือ
่ การออม/หน่วยลงทุนชนิด
เพือ
่ การออมอีกทอดหนึง่ ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพือ
่ โอนย ้ายการลงทุน
ไปยังกองทุนรวมเพือ
่ การออม/หน่ วยลงทุนชนิดเพือ
่ การออมอืน
่ ทีผ
่ ู ้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู ้ถือหน่ วย
้ คืนหน่ วยลงทุนเมือ
ลงทุนจะได ้รับยกเว ้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซือ
่ เป็ นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ ้วน
ดังนี้
1. เป็ นการโอนย ้ายตามคําสั่งของผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็ นครัง้ แรกโดยโอนย ้ายไปยังกองทุนรวมเพือ
่ การออม/
หน่วยลงทุนชนิดเพือ
่ การออมอืน
่ ทีอ
่ ยูภ
่ ายใต ้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
2. เป็ นการโอนย ้ายการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ
่ ริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ ้ง
ระยะเวลาดังกล่าวให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ซึง่ บริษัทจัดการกองทุนรวม
จะคํานึงถึงระยะเวลาทีผ
่ ู ้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพือ
่ แจ ้งโอนย ้ายการลงทุนได ้อย่างเหมาะสม
ทัง้ นี้ การดําเนินการดังกล่าวข ้างต ้นจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข และวิธก
ี ารทีก
่ ําหนดไว ้ในหัวข ้อ “การ
สับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน”
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ิ ที่เ หลือ อยู่ข องกองทุน รวมดั ง กล่า วภายใน 5 วั น ทํ า การนั บ แต่วั น ที่
(3) จํ า หน่ า ยหลั ก ทรั พ ย์ห รือ ทรั พ ย์ส น
ปรากฏเหตุตามข ้อ 22.1.1 (2) หรือ (3) หรือข ้อ 22.1.2
(4) รวบรวมเงินทีไ
่ ด ้จากการดําเนินการตามข ้อ (3) ภายใน 10 วันทํ าการนั บแต่วันทีเ่ กิดเหตุการณ์ตามข ้อ
22.1.1 (2) หรือ (3) หรือข ้อ 22.1.2
(5) ดําเนินการโอนย ้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพือ
่ การออม/หน่วยลงทุนชนิดเพือ
่ การออมตามแนวทางที่
ั ช ้า
กําหนดไว ้โดยไม่ชก
ทัง้ นี้ เมือ
่ ได ้ดําเนินการตามข ้างต ้นแล ้วให ้ถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนรวมนัน
้
22.2.2 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิก เพราะเหตุอน
่ื ทีท
่ ราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน ้า หรือ
เพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการ
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) แจ ้งเป็ นหนั งสือให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์ และแจ ้งสํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบทีจ
่ ัดไว ้บน
เว็บไซต์ของสํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และแจ ้งให ้ตลาดหลักทรัพย์ทราบในกรณีทห
่ี น่วยลงทุน
กองทุนรวมนั น
้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็ นเวลาไม่น ้อย
กว่า 5 วันทําการ
(2) ดํ า เนิน การด ้วยวิธ ีก ารใดๆเพื่อ ให ้ผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุน และผู ้ลงทุน ทั่ ว ไปทราบเรื่อ งดั ง กล่า วก่อ นวั น เลิก
กองทุ น รวมเป็ นเวลาไม่ น อ
้ ยกว่ า 5 วั น ทํ า การ เช่น เผยแพร่ ข ้อมู ล ไว ้บน Website ของบริษั ทจั ด การ:
www.scbam.com หรือวิธอ
ี น
ื่ ใดทีส
่ ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิม
่ เติม เป็ นต ้น
ิ ของกองทุน รวม เพื่อ รวบรวมเป็ นเงิน สด เงิน ฝากประเภทกระแสรายวั น เงิน ฝาก
(3) จํ า หน่ า ยทรั พ ย์ส น
้ ก่อนวันเลิก
ประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช ้เงินทีม
่ ก
ี ําหนดระยะเวลาใช ้เงินคืนเมือ
่ ทวงถาม ให ้เสร็จสิน
กองทุนรวม
23. การชําระบ ัญชเี มือ
่ เลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะจัดให ้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ ผู ้ชําระบัญชีทส
ี่ ํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให ้ความ
ิ ทีค
ิ ของกองทุน รวมแล ้ว
เห็ น ชอบ เพื่อ ทํ า หน า้ ที่ร วบรวมและแจกจ่ายทรัพย์ส น
่ งเหลือ จากการชํา ระหนี้ส น
้ ทัง้ นี้ ตาม
ให ้แก่ผู ้ถือหน่ วยลงทุน รวมทัง้ ทํ าการอย่างอืน
่ ตามแต่จําเป็ นเพือ
่ ชําระบัญชีกองทุนให ้เสร็ จสิน
หลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข และวิธก
ี ารทีค
่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ิ ของกองทุน
สําหรับค่าใช ้จ่าย และเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สน
ิ
รวม และผู ้ชํ า ระบั ญ ชีจ ะดํ า เนิน การเฉลี่ย เงิน คืน ให ้แก่ผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุน ตามมูล ค่า ทรั พ ย์ส น สุท ธิเ ท่า ทีค
่ ง
เหลืออยูต
่ ามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีผ
่ ู ้ถือหน่วยถืออยูต
่ ามหลักฐานทีป
่ รากฏในทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุน
ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อ ได ้ชํ า ระบั ญ ชีเ สร็ จ เรี ย บร อ
้ ยแล ้ว ผู ช
้ ํ า ระบั ญ ชีจ ะทํ า การจดทะเบีย นเลิก กองทุ น รวมกั บ สํ า นั ก งาน
ิ คงค ้างอยู่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล ้วหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สน
ิ ดังกล่าวให ้ตกเป็ นกรรมสิทธิข
ให ้ผู ้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สน
์ องสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ
่ ่านการอนุมัตจ
ิ ากสํานั กงาน หรือผ่านการแก ้ไขเพิม
่ เติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ
่ นบท ้ายข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุน
รวม
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์
SCB CHINA A-SHARES FUND (SCBCHAFUND)

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

นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์
Executive Director
ผู้บริหารกลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน

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

