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กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสงูหรือซับซ้อน 
หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YB 
SCB Complex Return 1YB (SCBCR1YB) 

ผู้ลงทุนไมส่ามารถขายคืนหนว่ยลงทนุนี้ในช่วงเวลา 1 ปีได ้
ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบทีส่่งผลกระทบตอ่การลงทนุดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทนุจ านวนมาก 

 

▪ กองทุนน้ีมีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้ผันแปรกับการเคลื่อนไหวของ
ราคาสินทรัพย์อ้างอิงในลักษณะเส้นตรง แต่ขึ้นอยู่กับอัตราการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงท่ีใช้ในการค านวณ 
ตามเงื่อนไขท่ีได้ก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนเท่าน้ัน ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของกองทุนอย่าง
รอบคอบและเข้าใจก่อนการตัดสินใจลงทุน หากกรณีอัตราการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงท่ีใช้ในการค านวณ
ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน 

▪ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (efficient portfolio 
management (EPM)) และอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมี
ความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูง
กว่าผู้ลงทุนท่ัวไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ
ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การล งทุน 
และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

▪ ในส่วนของตราสารหน้ี และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินกองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศท้ังจ านวน โดยกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทธุรกรรม FX Swap หรือ Cross 
Currency Swap กับคู่สัญญาท่ีเป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนท้ังจ านวน และ/หรือ
ท า Swap อัตราดอกเบี้ยเพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างประเทศท่ีลงทุนเป็นอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินบาท 
ในกรณีท่ีคู่สัญญาท่ีกองทุนท าธุรกรรม Swap ไม่สามารถด าเนินการได้ตามสัญญา  Swap ผู้ลงทุนอาจได้รับ
ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้  

▪ อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) หรือ ผลตอบแทนชดเชย (Rebate) อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาด
มีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนแต่จะไม่ต่ ากว่าอัตราท่ีก าหนดไว้ในโครงการ โดย
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

▪ กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีนและกาตาร์ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการ
ลงทุนโดยรวมของตนเอง 

▪ เนื่องจากกองทุนลงทุนในตราสารของต่างประเทศ จึงท าให้กองทุนอาจมีความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพ จากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ตลอดจนภาวะตลาดเงิน  ตลาดทุนของประเทศต่างๆ ท่ีกองทุนลงทุน 
ผู้ลงทุนควรศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน  

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในเมื่อเห็นว่าการลงทุน
ในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน
ดังกล่าวได ้

▪ ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ใน
หนังสือชี้ชวน 

▪  
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▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมี
ข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

▪ ณ วันครบอายุโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิน าเงินลงทุนคงเหลือท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยัง
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในวันท า
การถัดไป โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันทีท ารายการโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมดังกล่าว ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถท า
รายการซื้อหรือขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินน้ัน โดยผู้ลงทุนสามารถขอรายละเอียดหนังสือช้ีชวน
ได้ท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแต่งตั้ง 

▪ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธท่ีจะ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ีบริษัท
จัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึง
แต่ไม่จ ากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึง
กองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา   

▪ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความ
จ าเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าท่ีเกิดขึ้นแล้วในขณะน้ีหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น 
ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการท่ีจะปฏิบัติการและด าเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา 
หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศน้ัน ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี 
ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิด าเนินการอื่นใดเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติตามพันธ
สัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ 
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รายละเอียดกองทนุรวม 

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YB   
SCB Complex Return 1 YB (SCBCR1YB)                                                                   

อายุโครงการ   : ประมาณ 1 ปี (โดยไม่ต่ ากว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน) นับแต่วันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 

วันทีไ่ด้รับอนุมัติให้จัดต้ัง/จัดการกองทุนรวม     : วันท่ี 9 เมษายน 2562 

วันทีเ่สนอขาย : วันท่ี 30 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2562 

ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทนุรวม 

ประเภทโครงการ  

▪ กองทุนรวมผสม ประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ  

นโยบายการลงทุนของกองทุน 
(1) กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหน้ี และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินท่ีเสนอขายในต่างประเทศและ/หรือในประเทศ 
รวมท้ังหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีไม่ขัดต่อกฏหมาย ก.ล.ต. โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหน้ีหรือของ       
ผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment grade) รวมกันท้ังสิ้น ประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน (NAV) โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทุนในส่วนน้ี เติบโตเป็นร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
(2) กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) 
ประเภท สัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับ ดัชนี ดัชนี SET 50 Index (SET50 Index) ตามเงื่อนไขการจ่าย
ผลตอบแทน เพื่อเปิดโอกาสให้กับกองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง ดัชนี SET 50 Index 
(SET50 Index) 
ส่วนท่ี 1 : เงินต้น และผลตอบแทน  
กองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินท่ีเสนอขายในต่างประเทศและ/หรือในประเทศ รวมท้ังหลักทรัพย์ 
หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีไม่ขัดต่อกฏหมาย ก.ล.ต.โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหน้ีหรือของผู้ออกตราสารอยู่ใน
อันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment grade) ประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV)  
ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศท่ีเป็นตราสารหน้ี เงินฝากและตราสารทางการเงิน กองทุนจะเข้าท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate risk) ท้ังจ านวน โดยจะลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าประเภทธุรกรรม FX Swap หรือ Cross Currency Swap กับคู่สัญญาท่ีเป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อ 1) ป้องกันความเสี่ยง (Hedging) 
จากอัตราแลกเปลี่ยนท้ังจ านวน และ/หรือ 2) ท า swap อัตราดอกเบี้ย เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างประเทศท่ีลงทุนเป็นอัตรา
ดอกเบี้ยสกุลเงินบาท นอกจากน้ีกองทุนอาจจะเข้าลงทุนในตราสารท่ีมีอายุยาวกว่าอายุโครงการ โดยจะเข้าท าสัญญาขายตราสารดังกล่าว
ล่วงหน้า เพื่อให้อายุของสัญญาสอดคล้องกับอายุโครงการ เป็นต้น  
ส่วนท่ี 2 : ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม  
กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ไปลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่ีมีการจ่าย
ผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี SET 50 Index (SET50 Index) ท่ีใช้ในการค านวณตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน ซึ่งสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) 
ท่ีกองทุนลงทุนจะออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ าประกันโดยธนาคารพาณิชย์ไทย หรือสถาบันการเงินไทยหรือธนาคารซึ่งเป็นสาขาของธนาคาร
ต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ ทั้งน้ี Notional amount ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีกองทุนลงทุนจะมีมูลค่าประมาณหรือเท่ากับ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันจดทะเบียนและจะอยู่ในรูปสกุลเงินบาท 
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นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio 
management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง ท้ังน้ี เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของ
กองทุน รวมถึงอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ได้ แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมี
อันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) 
รวมทั้งตราสารทุนท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) 

ตราสารที่กองทุนคาดว่าลงทุน 
อันดับความน่าเชื่อถือ
ระยะยาวของผู้ออก 

ตราสาร 

สัดส่วนการ
ลงทุน ณ วัน
จดทะเบียน 

ผลตอบแทน 
จากตราสารต่อปี 

(THB) 

ประมาณการการได้รับ
เงินต้น+ผลตอบแทน 
ณ วันครบอายุโครงการ 

ส่วนที่ 1 

บัตรเงินฝาก ธ. China Construction 
Bank (CCB) – จีน 

A 

(FITCH International) 
16.00% 2.00% 16.32% 

บัตรเงินฝาก ธ. Ambank Bank 
(Ambank) - มาเลเซีย 

A3  

(Moody’s) 
5.00% 2.10% 5.11% 

เงินฝาก ธ. Bank of China (BOC)  

– จีน 

A  

(FITCH International) 
5.00% 2.10% 5.11% 

เงินฝาก ธ. Doha Bank (Doha)  

- กาตาร์ 

A 

(FITCH International) 
19.00% 2.60% 19.49% 

บัตรเงินฝาก ธ. China Merchant Bank 
(CMB) – จีน 

BBB+  

(FITCH International) 
19.00% 2.20% 19.42% 

เงินฝาก ธ. Commercial Bank of 
Qatar (CBQ) - กาตาร์ 

A  

(FITCH International) 
19.00% 2.60% 19.49% 

ตราสารหน้ี ธ. Mashreq Bank 
(MASQ) - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

A 

(FITCH International) 
10.00% 2.50% 10.25% 

ตราสารหน้ี ธ. Emirate NBD Bank 
(ENBD) - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

A+ 

(FITCH International) 
5.00% 2.30% 5.12% 

รวม (เฉพาะตราสารหน้ี เงินฝาก และ  98.00%  100.30% 
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บัตรเงินฝาก) 

หักค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)    -0.30% 

เงินต้น+ผลตอบแทนโดยประมาณ 
ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ปี 

 98.00%  100.00% 

ส่วนที่ 2 

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Warrant) ท่ีมี
สินทรัพย์อ้างอิง SET 50 Index (SET50 

Index) 
xxxxx 2.00%   

รายละเอียดของสัญญาวอร์แรนท์ท่ีกองทุนลงทุน (ส่วนท่ี 2) 
เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 

    กองทุนจะค านวณผลตอบแทนโดยปัดทศนิยม 2 ต าแหน่งตามหลักคณิตศาสตร์ และจะจ่ายผลตอบแทนเพียงครั้งเดียวเมื่อสิ้นอายุโครงการ  
1. ดัชนีอ้างอิง คือ SET 50 Index (SET50 Index) ในสกุลเงินบาท 
2. ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง = (ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้า งอิง / ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้น

สัญญา) - 1  
3. PR คือ อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) ของดัชนีอ้างอิงจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ = 50 % 
4. Rebate Rate = 1.8% 

วันเริ่มต้นสัญญา คือ วันท่ีกองทุนเริ่มลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์  
วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง คือ วันท่ีกองทุนพิจารณาระดับของดัชนีอ้างอิงเพื่อน ามาค านวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ โดย
จะสิ้นสุดประมาณ 5 -10 วันก่อนวันครบอายุกองทุน 
รายละเอียดการค านวณผลตอบแทนจากการลงทุนท้ังหมด 

 เงื่อนไข  
เงินต้นและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ 

ณ วันครบอายุโครงการ 

กรณีท่ี 1 
ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนี
อ้างอิง ≤ 0% 

ได้รับเงินต้นคืนท้ังจ านวนเพียงอย่างเดียว 
 (ในส่วนการลงทุนตราสารหน้ี เงินฝากและตราสารทาง
การเงิน) 
ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ 

กรณีท่ี 2 
ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนี
อ้างอิง > 0% แต่ ≤ 15% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วัน
เริ่มต้นสัญญา 

ได้รับเงินต้นคืนท้ังจ านวน (ในส่วนการลงทุนตราสารหน้ี เงิน
ฝากและตราสารทางการเงิน) + ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
สัญญาวอร์แรนท์ 
ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์  
= (PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง) x มูลค่าตาม
ขนาดของสัญญาวอร์แรนท์ 
 

กรณีท่ี 3 1) ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนี ได้รับเงินต้นคืนท้ังจ านวน (ในส่วนการลงทุนตราสารหน้ี เงิน
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อ้างอิง > 15% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้น
สัญญา หรือ 
2) ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันท าการใดท า
การหน่ึงตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณาดัชนี
อ้างอิง> 15% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้น
สัญญา (กองทุนจะไม่น าค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี
อ้างอิงหลังจากวันท าการดังกล่าวมาพิจารณาอีก) 

ฝากและตราสารทางการเงิน) + ผลตอบแทนชดเชยจากการ
ลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ 
ผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์  
= Rebate Rate x มูลค่าตามขนาดของสัญญาวอร์แรนท์ 

ในการพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงทุกสิ้นวันท าการ  

ตัวอย่างการได้รับเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุน 
สมมติฐาน 

- เงินลงทุนท้ังหมด 1,000,000 บาท แบ่งสัดส่วนการลงทุนดังน้ี 
ประเภทหลักทรัพย์/ทรัพย์สิน สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) เงินลงทุน (บาท) 

ส่วนท่ี 1 : ตราสารหน้ี เงินฝากและตราสารทางการเงิน 98 980,000 
ส่วนท่ี 2 : สัญญาวอร์แรนท์ 2 20,000 
รวม 100 1,000,000 

- ระดับของดัชนีอ้างอิง ดังนี ้
 ระดับของดัชนีอ้างอิง    

ณ วันท่ีเริ่มต้นสัญญา 
ระดับสูงสุดของดัชนีอ้างอิง

ระหว่างอายุโครงการ 
ระดับของดัชนีอ้างอิง  

ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง 
กรณีท่ี 1 1,000 < 1,150 900 
กรณีท่ี 2 1,000 < 1,150 1,150 

กรณีท่ี 3 
1) 
2) 

 
1,000 
1,000 

 
< 1,150 
> 1,150 

 
1,160 
ไม่น ามาพิจารณา 

กรณีท่ี 1 ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ≤ 0% ดังนี ้

เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน รวมเงินต้นและผลตอบแทนทั้งหมดที่คาด
ว่าจะได้รับเมื่อครบอายุโครงการ ส่วนที่ 1 

ตราสารหน้ี เงินฝากและ 
ตราสารทางการเงิน 

ส่วนที่ 2 
สัญญาวอร์แรนท์ 

 
1,000,000 บาท ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ 1,000,000 บาท 
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กรณีท่ี 2 ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง > 0% แต่ ≤ 15% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา ดังนี้ 

เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน รวมเงินต้นและผลตอบแทนทั้งหมดที่คาด 
ว่าจะได้รับเมื่อครบอายุโครงการ ส่วนที่ 1 

ตราสารหน้ี เงินฝากและ
ตราสารทางการเงิน 

ส่วนที่ 2 
สัญญาวอร์แรนท์ 

 
1,000,000 บาท 
 
 
 

75,000 บาท  
ค านวนจาก 
1. ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง 
(1,150/1,000) -1 = 0.15 
2. ผลตอบแทน   
(50% x 0.15) x 1,000,000 = 75,000 บาท 

1,000,000 + 75,000 = 1,075,000 บาท 

กรณีท่ี 3 ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี > 15% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญาดังน้ี 
1) ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง > 15% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ 
2) ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันท าการใดท าการหน่ึงตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง> 15% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ 
วันเริ่มต้นสัญญา  

เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน รวมเงินต้นและผลตอบแทนทั้งหมดที่คาดว่าจะ
ได้รับเมื่อครบอายุโครงการ ส่วนที่ 1 

ตราสารหน้ี เงินฝากและ
ตราสารทางการเงิน 

ส่วนที่ 2 
สัญญาวอร์แรนท์ 

 
1,000,000 บาท 18,000 บาท  

ค านวนจาก 
ผลตอบแทนชดเชย 
1.8% x 1,000,000 = 18,000 บาท 

1,000,000 + 18,000 = 1,018,000 บาท 

สรุปผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ 
กรณีที่ เงื่อนไขและผลตอบแทน ส่วนที่ 1 

ตราสารหน้ี เงินฝาก
และตราสารทาง
การเงิน (บาท) 

ส่วนที่ 2 
สัญญาวอร์แรนท์

(บาท) 

รวมเงินต้นและ 
ผลตอบแทนทั้งหมดที่
คาดว่าจะได้รับเมื่อครบ

อายุโครงการ 
1 ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนี

อ้างอิง ≤ 0% 

1,000,000 0 1,000,000 

2 
 
 
 

เงื่อนไข : 
ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนี

อา้งอิง > 0% แต่ ≤ 15% ของระดบัดัชนีอ้างอิง ณ 
วันเริ่มต้นสัญญา 
ผลตอบแทน : 
(PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง) x มูลค่า
ตามขนาดของสัญญาวอร์แรนท์ 
 

1,000,000 75,000 1,075,000 
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3 เงื่อนไข :  
1) ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณา
ดัชนีอ้างอิง > 15% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วัน
เริ่มต้นสัญญา หรือ 
2) ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันท าการใดท า
การหน่ึงตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณาดัชนี
อ้างอิง> 15% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้น
สัญญา  
ผลตอบแทน : 
Rebate Rate x มูลค่าตามขนาดของสัญญาวอร์
แรนท์ 

1,000,000 18,000 1,018,000 

ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับดัชนี SET 50 Index (SET50 Index) ท่ี Warrant ใช้อ้างอิง 

เป็นดัชนีราคาหุ้นท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดท าขึ้นเพื่อใช้แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 ตัวท่ีมีมูลค่าตลาด
สูงและการซื้อขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ าเสมอ เป็นดัชนีประเภท composite index ค านวณแบบถ่วงน้ าหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาด (Market Capitalization Weight) ดัชนีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอโดยองค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ าหนัก ≤ 20% ของน้ าหนัก
ท้ังหมด ตัวท่ีมีน้ าหนักสูงสุดได้แก่ PTT = 11.79% (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562) 

ดัชนีได้รับการพัฒนาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซ่ึงไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการจึงท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลดัชนี SET 50 Index (SET50 Index) เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี www.set.or.th 

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 

▪ ผู้ลงทุนมีโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับ
ของดัชนีอ้างอิง โดยสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงได้ 

ระดับความเสี่ยงของกองทุน 

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 
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ลักษณะที่ส าคัญของกองทนุรวม 

Q: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 
A: กองทุนน้ีเป็นกองทุนรวมส าหรับผู้ลงทุนท่ัวไปและ ไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

Q: กองทุนรวมนี้มีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด 
A: จ านวนเงินทุนของโครงการเท่ากับ 10,000 ล้านบาท โดยในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขาย

หน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท หรือคิดเป็นจ านวนหน่วยลงทุนไม่เกิน 150,000,000 หน่วย  

Q: กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับเงินลงทุนลักษณะใดและผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด 
A: ผู้ลงทุนท่ีต้องการแสวงหาโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนและสามารถรับความเสี่ยงได้ โดยจะลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอันดับ

ความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment grade) และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินในต่างประเทศ
และ/หรือในประเทศท่ีมีผลตอบแทนท่ีดี รวมถึงการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของ
ดัชนีอ้างอิงเพื่อเปิดโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มได้ โดยมีช่วงระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ปี   

Q: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 
A: ปัจจัยท่ีมีผลกระทบท่ีส าคัญ ได้แก่ 

• การเคลื่อนไหวของดัชนีอ้างอิง 
กรณีท่ีดัชนีอ้างอิงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ กองทุนจะไม่ได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติมจากสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ท่ีกองทุน
ไปลงทุน  

• การเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหนี้ 
ความผันผวนของราคาตราสารหน้ีอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน ส่งผลให้ราคาของตราสารหน้ีท่ีกองทุนถืออยู่
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม เช่น เมื่ออัตราผลตอบแทนลดลง พันธบัตรและหรือหุ้นกู้ก็จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น กองทุนก็จะได้รับ
ผลตอบแทนในรูปของก าไร (Capital Gain) แต่ถ้าอัตราผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นจะท าให้ราคาพันธบัตรและหรือหุ้นกู้น้ันลดลงกองทุนก็จะ
เกิดผลขาดทุนขึ้นได้ 

• ความสามารถในการด าเนินธุรกิจและความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร 
 จากการท่ีกองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเสนอขายท้ังในและ/หรือต่างประเทศ อาทิ ตราสารแห่งหน้ีท่ีออกโดยภาครัฐและ/หรือ

รัฐวิสาหกิจ ตราสารแห่งหน้ีภาคเอกชน ตราสารหน้ีท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเอกชน และ/หรือเงินฝาก ผู้ลงทุนอาจได้รับ
ผลกระทบจากการผิดนัดช าระหน้ีของผู้ออกตราสารเมื่อตราสารครบก าหนดอายุ ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหน้ี
ของผู้ออกตราสารได้ 

Q: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร  
A: กองทุนไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือคุ้มครองเงินต้นให้แก่ผู้ลงทุน  

Q: กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
A: วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชี ประมาณ 1 ป ีนับต้ังแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม  

Q:      วิธีการในการค านวณ Global exposure limit และสมมติฐานท่ีใช้ในการค านวณ 
A:        วิธีการในการค านวน Global Exposure limit : VaR approach 
 สมมติฐานท่ีใช้ในการค านวณ : 
 1. ระดับความเชื่อมั่น (confidence level) ร้อยละ 99 
 2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) 20 วันท าการ  
 3. ข้อมูลย้อนหลังท่ีใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ ากว่า 250 วันท าการ  
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 ประเภทของ VaR ท่ีบริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง Absolute VaR ไม่เกิน  20% ของ NAV  
 วิธีการวัดมูลค่าความเสี่ยงด้านตลาด : Variance Covariance Method (Parametric Approach) 

Q: มูลค่าธุรกรรมตามหน้าสัญญาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทจัดการประมาณการไว้ (expected gross leverage) 
A:   ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

ข้อก าหนดในการซือ้ขายและโอนหนว่ยลงทุน 

Q: กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร 
A: การเสนอขายหน่วยลงทุน 
 ส ำหรับกำรสั่งซื้อครั้งแรก  : ผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ในราคาหน่วยลงทุน หน่วยละ 10.00 บาท  
 ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันท าการ ในระหว่างการเสนอขายครั้งแรกได้ท่ี 

▪ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (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 
   และส านักงานสาขาทุกแห่ง เวลา 8.30-15.30 น. 

▪ บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากัด โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปิดท าการ – 15.30 น. 
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการก าหนด  

ท้ังนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน
ในภายหลังได้ 

ส ำหรับกำรสั่งซื้อครั้งถัดไป : กองทุนจะไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 
 การช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 
 ผู้ลงทุนสามารถช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  กรณีผู้ลงทุนท ารายการผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) และสาขาของธนาคาร 

 ช าระเป็นเช็ค หรือดราฟต์ลงวันท่ีเดียวกับวันท่ีสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม  
"ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด” 

 กรณีผู้ลงทุนท ารายการผ่านบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอื่นท่ีได้รับการแต่งตั้ง 

 น าเช็คหรือเงินสดเข้า “บัญชีจองซื้อกองทุนบลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด” โดยมีรายละเอียดธนาคารดังต่อไปน้ี 
ธนาคาร เลขที่บัญชี 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 049-3-14025-7 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 745-1-03996-7 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 777-0-05798-9 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 129-3-16153-3 
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 001-1-53664-6 
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) 00011300000058 
ธนาคารธนชาติ จ ากัด (มหาชน) 014-3-00524-4 
ธนาคาร ยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 739-3-63022-5 
ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 080-0-35104-9 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 039-6-03711-9 
ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 0001-114-005054-9 
ธนาคารออมสิน 000-0-43239-3 
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การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายเพียงครั้งเดียว เมื่อครบอายุโครงการตาม
ช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการก าหนด ในกรณีวันท่ีก าหนดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนน้ันตรงกับวันหยุดท าการของบริษัทจัดการหรือเป็นวันท่ี
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  มีค าสั่งให้บริษัทจัดการหยุดรับค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด  บริษัทจัดการ
จะด าเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในวันท าการถัดไป  
อน่ึง ณ วันครบอายุโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิน าเงินลงทุนคงเหลือท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปลงทุนต่อยัง
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้น หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในวันท าการถัดไป 
โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันท าการนับแต่
วันทีท ารายการโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมดังกล่าว  

Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 
A: บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการท าธุรกรรมของผู้ถือ

หน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่จ าต้องแจ้งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี  
(ก)  ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบค าขอใช้บริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตน

ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการก าหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอส าหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามท่ี
บริษัทจัดการก าหนด  

(ข)  บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อ
กฎหมายต่างๆ  

(ค)  บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้สั่ งซื้อหน่วยลงทุนรายอื่น หรือ
ความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ  

(ง) เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน
ของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับหรือปฏิเสธท่ีจะเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมี
วัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สิน
ของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  

Q: กองทุนรวมนี้มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามค าสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับค าสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร 

A: การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีท่ีก าหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปน้ี  
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุดังต่อไปน้ี โดยความเห็นชอบของผู้ดูแล

ผลประโยชน์แล้ว  
(ก)  มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ  
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(ข)  มีเหตุท่ีท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ  

(2)  มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการยังไม่ได้ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องน้ันต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง  

(3)  มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยัง
ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องน้ั น
ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนท่ีถูกต้อง 

ท้ังน้ี การเลื่อนก าหนดช าระเงินค่าขายคืนข้างต้น บริษัทจัดการจะด าเนินการตามท่ีระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ท่ี
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง 
บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุดรับค าสั่งซื้ อ
หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีท่ีก าหนดไว้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปน้ี  
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ  
(2)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปน้ี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแล

ผลประโยชน์แล้ว  
(ก)  มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล  
(ข)  ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  
(ค)  มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  
ท้ังน้ี การไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งท่ีได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม 
(ก) (ข) หรือ (ค) สามารถกระท าไม่เกิน 1 วันท าการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากส านักงาน  

(3)  ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปน้ีเกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยส าคัญ  
(ก)  ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ ท้ังน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมได้ลงทุนใน

หลักทรัพย์ที่ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม  
(ข)  มีเหตุการณ์ท่ีท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือ

รับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ  
(ค)  มีเหตุท่ีท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่

เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว  
(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย 

เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริง ดังต่อไปน้ี  
(ก)  บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ันๆมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าดังต่อไปน้ี  

1. การกระท าท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ  
3. การกระท าท่ีเป็นการปฏิบัติตามค าสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย  
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(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระส าคัญ 
(5)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการอันเน่ืองมาจาก
การท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการด ารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็น
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระท าได้ไม่เกิน 3 วันท าการ 
ท้ังน้ี การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่งข้างต้น บริษัทจัดการจะด าเนินการตามท่ีระบุในรายละเอียด
โครงการและหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
การหยุดรับค าสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับค าสั่งซื้อหรือ ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็น
การชั่วคราว ตามระยะเวลาท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ท้ังน้ี ไม่เกิน 20 วันท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้ 

Q: วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 
A: กองทุนจะไม่เปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ แต่จะเปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเฉพาะช่วงเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน

ครั้งแรกเท่าน้ัน ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการก าหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น  
  ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความ

เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม และจะประกาศให้แก่              
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการดังกล่าว 

Q: กองทุนรวมนี้ก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนไว้อย่างไร 
A:  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปน้ี   

(1) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน 
(2) การโอนหน่วยลงทุนตามค าสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย (ซึ่งไม่รวมถึงกรณีท่ีผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คน  ขึ้นไปแต่

ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกันและปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น) 
(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ  ท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้ 

           ท้ังน้ี ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองท่ีส านักงานทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผู้รับโอนยังไม่ได้เป็น
ผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าขอใช้บริการกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
พร้อมค าขอโอนหน่วยลงทุน และช าระค่าธรรมเนียมการโอนตามหัวข้อค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนท่ีระบุไว้ในรายละเอียด
โครงการ (ถ้ามี)   

           นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน พร้อมหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันท่ีนายทะเบียน
หน่วยลงทุนได้รับค าขอโอนหน่วยลงทุน   

           ท้ังนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว 
           อน่ึง เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัท

จัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธที่จะลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ 
โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง พลเมือง
สหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว แล ะ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 
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Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้
จากช่องทางใด 

A:  บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ใน Website ของบริษัทจัดการ: 
www.scbam.com หรืออื่นๆ (ถ้ามี) ทุกวันท าการแรกของเดือน หรือ Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6  

สิทธขิองผู้ถือหนว่ยลงทุน 

Q: กองทุนรวมมีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร 
A:  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีการท า

รายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการท ารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 15 วันท าการนับแต่วันจด
ทะเบียนกองทุน ในกรณีท่ีเป็นการสั่งซื้อในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้งแรก และ/หรือภายใน 15 วันท าการนับแต่วันท าสั่งซื้อหรือขายคืน
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ท้ังน้ี นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามท่ีอยู่ท่ีระบุในค าขอใช้บริการกองทุน 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจ ากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร 
A:  สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :   

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนเองก่อนครบก าหนดอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 
สิทธิในการไม่ได้รับจัดสรรหน่วยลงทุน : 
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลท่ีซื้อหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ 
สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :   
ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 
บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ท่ีเป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียง
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันน้ันในส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 

Q: ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม 

A:  ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะท าการติดประกาศ ณ ท่ี
ท าการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

Q: กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

A:  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถน าส่งข้อร้องเรียนมาได้ท่ี 

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

• ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-4703207  

• ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000 
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม และการฝ่าฝืนหรือการไม่
ปฏิบัติน้ันก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดย
ในกรณีท่ีเกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้น าข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณา
ของอนุญาโตตุลาการ 

http://www.scbam.com/
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บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนนิการของกองทุนรวม 

Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม  

A:     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์  
ท่ีได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และ 
กองทุนส่วนบุคคล ปัจจุบันบริษัทจัดการ มีกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการจ านวนท้ังหมด  249 กองทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม เท่ากับ 968,263,332,549.44 บาท (ข้อมูล ณ วันท่ี 29 มีนาคม 2562)  

o  รายช่ือคณะกรรมการจัดการ 
1. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการลงทุน  
3. นายอาชวิณ อัศวโภคิน รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการตลาด  
4. นางปิ่นสุดา ภู่วิภาดาวรรธน์ รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารปฏิบัติการ 
5. นางสาวพิณแก้ว ทรายแก้ว รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน  
6. นางสาวจารุภัทร ทองลงยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน  
7. ดร.พูนศักดิ์ โล่ห์สุนทร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มจัดการลงทุน Machine Learning  
8. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหน้ี 
9. นายศุภกร ตุลยธัญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ 
10. นางสาวอมรมาลย์ อัมพรพิสิฏฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
11. นายสมพงษ์ หิรัญขจรโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน 
12. นางสาวคุณากร จิรานุกรสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13. นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน 
14. นางสาวนภารัตน์ กาญจนสมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มทรัพยากรบุคคล 
15. นางปุณยนุช คลังทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารความเสี่ยง 
16. นายพรเทพ ชูพันธ์ ผู้อ านวยการอาวุโส กลุ่มวิเคราะห์การลงทุน 
17. นายก่อคิด ศรีน้อย ผู้อ านวยการอาวุโส กลุ่มธุรกิจตัวแทนจ าหน่าย 
18. นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์ ผู้อ านวยการอาวุโส กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน 

     รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 
1. นางกิตติยา โตธนะเกษม ประธานกรรมการบริษัท 
2. นางสาลินี วังตาล กรรมการ 
3. นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ กรรมการ 
4. ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ กรรมการ 
5. นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ กรรมการ 
6. ดร.ยรรยง ไทยเจริญ กรรมการ 
7. นายชลิตติ เน่ืองจ านงค์ กรรมการ 
8. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย กรรมการ 

Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน  
A:        1. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย 
 2. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส  
 3. นางสาวจารุภัทร ทองลงยา  
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 4. ดร.พูนศักดิ์ โล่สุนทร 
5. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร 
6. นายศุภกร ตุลยธัญ 
7. นายพรเทพ ชูพันธ์ 
8. นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ์  
9. นายไพริชน์ นิตยานุภาพ 
10. นางสาวมยุรา ถิ่นธนสาร  
11. นายเอกลักษณ์ กระแสเศียร  
12. คุณพฤทธิ์ มงคลโกศล 
13. นายศุภจักร เอิบประสาทสุข 
14. นางวิไล ชยางคเสน 
15. นายสิร พศินพงศ์ 
16. นางสาวอิสรีย์ ภักดีไทย 
17. นางสาวศศิพิมพ์ สดแสงจันทร์ 

Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การท างานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 
A:     รายช่ือผู้จัดการกองทุน  

ล าดับ ช่ือ-สกุล หน้าท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน 

1 นายยุทธพล  วิทยพาณิชกร บริหารการลงทุนในตราสาร
หนี้ และแสวงหาโอกาสใน
การสร้างผลตอบแทน จาก
การลงทุนในตราสารหนี ้

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจบญัชีและ
การเงิน มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 
(หลักสตูรนานาชาติ) 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยนานาชาติมหิดล 

- คุณวุฒิพิเศษ  CISA Level I, 

     Single License 

-   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มจัดการ
ลงทุนตราสารหนี้  บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุน
ตราสารหนีแ้ละบริหารเงิน  
บลจ.ไทยพาณิชย์  

- รองผู้อ านวยการ ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์
และกลยุทธ์การลงทุน  

 บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้ช่วยผู้จัดการ กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ (กบข.) 

-  ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง  

 บลจ.ไทยพาณิชย ์

2 นางสาวกมลรัตน์  ตั้งธนะวัฒน์ บริหารกองทุน - ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ์

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- คุณวุฒิพิเศษ Fund Manager, 
Derivatives Fund Manager,  
CFA level II Candidate, CISA 
level 1 

- ผู้อ านวยการ ฝา่ยการลงทุนตราสาร
หนี้ต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์ 

- ฝ่ายวิเคราะห์เครดิต  

 บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ฝ่ายจัดสรรเงิน ธนาคาร กรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) 
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หน้าท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน 

3 นางสาว สนิีนาถ ปอแก้ว บริหารกองทุน - ปริญญาโท M.S. Industrial 
Engineering with concentration in 
Financial Engineering, University 
of Pittsburgh 
- ปริญญาโท M.A. International 
Economics and Finance 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
- คุณวุฒิพิเศษ CFA level 1, FRM 1, 
ผู้แนะน าการลงทุนดา้นหลักทรัพย์ 

- รองผู้อ านวยการ ฝ่ายการลงทุนตราสาร
หนี้ต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
- รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจและ
ธุรกิจตลาดทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) 
- ผู้จัดการ ฝ่าย Lead Advisory, บริการ
ด้านที่ปรึกษาการท าธุรกรรม  บริษัท 
เอินส์ท แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส 
จ ากัด 
- ผู้จัดการการลงทุน บริษัท โตเกียวมารีน
ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 
- ผู้จัดการ ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ 
บริษัท เอไอเอ (ประเทศไทย) จ ากัด 

4 นายพฤทธิ์ มงคลโกศล บริหารกองทุน -   ปริญญาตรี คณะวศิวกรรมศาสตร์
อุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

-  ผู้จัดการอาวุโส ฝา่ยการลงทุนตราสาร
หนี้ต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์ 

-  ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการการ
ลงทุนทางเลือก บลจ.กรุงศรี 

Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 

A:        ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เบอร์โทรศัพท์ 

1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  

0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2,  
0-2544-3874-6, 0-2544-3900, 
0-2544-3907, 0-2544-3909,  
0-2544-3941, 0-2544-3998 

2 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) 0-2305-9000 
3 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 0-2659-7777 

4 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 0-2648-3600 
5 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด 0-2648-1111 
6 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 0-2638-5000 

7 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0-2659-8000 
8 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด 0-2695-5000 
9 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จ ากัด (มหาชน) 0-2672-1000 

10 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 0-2657-7000 
11 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด 0-2697-3875 
12 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 0-2618-1000 

13 บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ ากัด 0-2223-2288 
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เบอร์โทรศัพท์ 

14 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 0-2658-9000 
15 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน) 0-2684-8888 
16 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด 0-2572-5999 

17 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0-2862-9999 
18 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 0-2352-5100 
19 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 0-2841-9000 

20 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 0-2949-1000 
21 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากัด  0-2660-6677 
22 บริษัทหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จ ากัด 0-2101-8550 

23 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน อินฟินิติ จ ากัด 0-2238-3987 
24 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จ ากัด 0-2801-9100,0-2343-9500 

25 บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0-2658-6300 
26 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 0-2658-5800 
27 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จ ากัด 0-2861-5508 

28 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จ ากัด 0-2680-5000 
29 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จ ากัด 0-2266-6698 
30 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 0-2217-8000 

31 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0-2658-8888 
32 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 0-2205-7000 
33 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ากัด (มหาชน) 0-2207-0038 

34 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0-2635-1700 
35 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 0-2009-8000 
36 บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากัด 0-2018-8666    

 และ/หรือบุคคลอื่นใดท่ีบริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งเพิ่มเติมในภายหลัง 
 นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  โทร.0-2128-2332-7 
 ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) โทร. 02-470-3207 

“นอกจากหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนด้วย” 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                    19                กองทุนเปิดไทยพาณิชยค์อมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YB : SCBCR1YB   

ช่องทางที่ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม 

• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
ท่ีอยู ่ : ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7 - 8 
 เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร 
 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 โทรศัพท์  โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 
 Website  :  www.scbam.com 
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
  Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6 

• ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ 
ท้ังนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงช่องทางการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังได้ 

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทนุรวม 

(1) ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดช าระหน้ีเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit risk / Default risk) 
 คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการผิดนัดช าระหน้ีเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร และหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ าประกัน หรือ คู่สัญญาใน

การท าธุรกรรม (Counterparty) เนื่องมาจากผู้ออกตราสารและหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ าประกัน หรือคู่สัญญาในการท า ธุรกรรม มีผลการ
ด าเนินงานและฐานะการเงินท่ีด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบก าหนดเวลา ส่งผล ให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับช าระ
ดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาท่ีก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านน้ีลงได้จากการ พิจารณาลงทุนในตราสารท่ีมี
คุณภาพ และมีความสามาถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร 

(2) ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business risk)  
 คือ ความเสี่ยงท่ีมูลค่ายุติธรรมของตราสาร (Fair value) จะขึ้นกับปัจจัยพื้นฐาน ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทท่ี ออก

ตราสาร ซึ่งในกรณีท่ีบริษัทประสบกับภาวะขาดทุนจะส่งผลให้มูลค่ายุติธรรมของตราสารลดต่ าลง หรือจะมีความเสี่ยงในการ ช าระคืนเงิน
ต้นและ/หรือดอกเบี้ยอันเกิดจากผู้ออกหรือผู้ค้ าประกันตราสารปฏิเสธการช าระเงินหรือไม่สามารถช าระเงินได้ภายใน เวลาท่ีก าหนด 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านน้ีลงได้ จากการพิจารณาลงทุนในตราสารท่ีมีคุณภาพ และมี ความสามารถในการช าระ
หน้ีของผู้ออกตราสาร  

(3) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market risk) 
คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง เน่ืองจากความผันผวนของปัจจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนส่วนใหญ่ของกองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ี และ/ หรือ
ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านน้ีลงได้จากการพิจารณาลงทุนในตรา สารท่ีมี
อายุคงเหลือใกล้เคียงกับอายุโครงการ ซึ่งจะท าให้ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารลดลง 

(4) ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) 
 การลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับสินทรัพย์อ้างอิงมีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในสินทรัพย์

อ้างอิงโดยตรง ซึ่งนอกจากความเสี่ยงจากความผันผวนของระดับราคาของสินทรัพย์อ้างอิงแล้ว  กองทุนยังมีความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงความเสี่ยงจากบริษัทผู้ออกตราสาร/คู่สัญญา อาจไม่สามารถช าระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยให้แก่
กองทุนเมื่อถึงวันท่ีครบก าหนดอายุตราสาร 

 

http://www.scbam.com/
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(5) ความเสี่ยงจากการท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives risk)   
คือ ความเสี่ยงจากการท่ีราคาหลักทรัพย์ท่ีอ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับท่ีคาดการณ์ไว้ โดยอาจจะเกิดจากปัจจัย
ต่าง ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยส าคัญ  ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ รวมท้ังติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคา และมีการ
ปรับเปลี่ยนสถานการณ์ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ทันเหตุการณ์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้น 

(6) ความเสี่ยงจากการเข้าท าธุรกรรมซื้อขายตราสารล่วงหน้า (Leverage risk) 
 การท่ีกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินท้ังหมด กองทุนอาจพลาดโอกาสในการได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการ

ลงทุนท่ีกองทุนไปลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกการท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวให้เหมาะสม 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  

(7) ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political risk) 
 คือ ความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน นโยบายทางการเมือง การเงิน รวมถึง

ข้อจ ากัดทางด้านกฎหมาย และการธุรกรรมทางการเงินของประเทศท่ีกองทุนลงทุน ท้ังน้ีบริษัท จัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ีของประเทศท่ีเข้าลงทุนอย่างรอบคอบ  

(8) ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาในการท าธุรกรรม (Counterparty risk) 

 คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากคู่สัญญาในการท าธุรกรรมไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบก าหนดเวลา (Counterparty risk) 
เนื่องจากมีผลการด าเนินงานและฐานะการเงินท่ีด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องท่ีจะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน กองทุนจะลงทุนในสัญญา ซื้อ
ขายล่วงหน้าประเภทธุรกรรม Cross Currency SWAP กับคู่สัญญาท่ีเป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา แลกเปลี่ยนท้ัง
จ านวน และท า SWAP อัตราดอกเบี้ย เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างประเทศท่ีลงทุนเป็นอัตรา ดอกเบี้ยสกุลเงินบาท ซึ่งใน
กรณีคู่สัญญาท่ีกองทุนท าธุรกรรม SWAP ไม่สามารถด าเนินการได้ตามสัญญาสวอป ผู้ลงทุนอาจได้รับ ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามท่ี
ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านน้ีลงได้ จากการเข้าท าสัญญากับธนาคาร พาณิชย์ท่ีได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือท่ีอยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment grade) และมีการวิเคราะห์และพิจารณา ความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาในการท า
ธุรกรรมก่อนลงทุนและติดตามวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง จึงท าให้ช่วยลดความเสี่ยงจากคู่สัญญา ดังกล่าวได้ 

(9) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk) 
 คือ ความเสี่ยงท่ีไม่สามารถขายตราสารท่ีกองทุนลงทุนไว้ได้หรือขายตราสารในราคาท่ีไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจขายคืน หน่วย

ลงทุนไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านน้ีลงได้  โดยบริษัทจัดการจะ ใช้ความ
ระมัดระวังสูงสุดในการเลือกตราสารท่ีลงทุน อีกท้ังลงทุนในตราสารที่มีอายุคงเหลือใกล้เคียงกับอายุโครงการ  

(10) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange Rate risk) 
 กรณีตราสารหน้ีท่ีกองทุนลงทุนอยู่จ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ท าให้กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เมื่อมีการแปลงค่าเงินสกุลต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินบาท ซึ่งจะท าให้ผลตอบแทนท่ีได้รับไม่เป็นไปตามท่ีคาดได้ เพื่อเป็นการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนมีนโยบายท่ีจะป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน ท้ังหมด โดยใช้สัญญา 
สวอปอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Swap) และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Forward) เพื่อรับค่าเงินบาทในอัตรา
คงท่ีส าหรับตราสารท่ีมีการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย และ/หรือผลตอบแทนอื่น เป็นเงินตราต่างประเทศ เพื่อ ไม่ให้ เกิดความผันผวนของ
ผลตอบแทนท่ีเป็นเงินบาท 
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(11) ความเสี่ยงจากข้อจ ากัดการน าเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) 
คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อก าหนด กฎเกณฑ์ หรือ
นโยบายต่างๆของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงสาเหตุอื่นๆท่ีอาจท าให้ไม่สามารถช าระหน้ีได้ตรงตามระยะเวลาท่ี ก าหนด 
รวมถึงอาจท าให้กองทุนเกิดความเสี่ยงจากสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดได้ ซึ่งมีผลต่อผลตอบแทนท่ีกองทุนจะ ได้รับจากการ
ลงทุน ท้ังน้ีบริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน
ปัจจัยพื้นฐานต่างของประเทศท่ีกองทุนลงทุนอย่าง ใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศน้ันๆซึ่งอาจช่วยลดความ
เสี่ยงในส่วนน้ีได ้

(12) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าของตัวแปรอ้างอิง  : อันเน่ืองจากปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อตัวแปรอ้างอิง
เปลี่ยนไป เช่น ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน (ค่าเงิน) ปริมาณเงินไหลเข้าหรือออก (Fund 
Flow) ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยด้านการเมือง เป็นต้น ดังนั้นกองทุนอาจมีความเสี่ยงท่ีจะได้รับผลตอบแทนน้อยลง หรือเสียโอกาสใน
การได้รับผลตอบแทนท่ีดีขึ้น หากตัวแปรอ้างอิงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามคาดการณ์ไว้  ท้ังน้ีก่อนพิจารณาลงทุน กองทุนจะ
คาดการณ์ หรือท าการศึกษาและวิเคราะห์ตัวแปรอ้างอิงของตราสารดังกล่าวอย่างรอบคอบ เพื่อให้กองทุนมีความเป็นไปได้ท่ีจะได้รับผลตอบแทน
ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้โดยมีระดับความเสี่ยง และผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

- ความเสี่ยงด้านการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) : ความเสี่ยงเมื่อกองทุนต้องการน าผลตอบแทน เช่น ดอกเบี้ยรับในรูปกระแส
เงินสดท่ีได้รับจากตราสาร ฯ ท่ีลงทุนในแต่ละงวดของกองทุน ไปลงทุนต่อ แล้วไม่สามารถได้รับอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนท่ีเท่าเดิม
ในสถานการณ์ท่ีอัตราผลตอบแทนของตลาดตราสารหน้ี มีแนวโน้มลดลง  เน่ืองจากกระแสเงินสดท่ีได้รับจากดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ จะถูก
น าไปลงทุนใหม่อีกครั้งในตราสารอื่นในราคาตลาดขณะน้ันซึ่งอาจมีอัตราดอกเบี้ยต่ าลง โดยบริษัทจัดการจะท าการวิเคราะห์สรรหาตรา
สารเพื่อน ากระแสเงินสดท่ีได้รับจากดอกเบี้ยในแต่ละงวดไปลงทุนต่อเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทน โดยค านึงถึงเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 

- ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา (Credit Risk) : ในกรณีท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า อันเน่ืองจากภาระความเสี่ยงจากการเข้าท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนไม่
สามารถปฏิบัติตามภาระท่ีได้ตกลงไว้ในสัญญา แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(structure note) ท่ีคู่สัญญาได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ Investment Grade จาก
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีได้รับการยอมรับจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

-  ความเสี่ยงจากการไถ่ถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบก าหนด (Call Risk)  : ในกรณีท่ีตราสารดังกล่าวมีเงื่อนไขให้มีการเรียกไถ่
ถอนคืนได้ก่อนก าหนด Call option ไว้ล่วงหน้า ผู้ออกตราสารมีสิทธิท่ีจะจ่ายช าระหน้ีได้ก่อนก าหนด ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่ออัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดลดลงหรือการท่ีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออตราสารเพิ่มขึ้น หรือผู้ออกตราสารสามารถหาแหล่งเงินทุนอื่นท่ีมีต้นทุน
ต่ ากว่ามาจ่ายคืน (Refinancing) ท าให้กองทุนถูกบังคับให้ไถ่ถอน และเสียโอกาสในการได้รับอัตราผลตอบแทนในระดับเดิม โดยต้อง
น าเงินท่ีได้รับคืนน้ันไปลงทุนใหม่ในตราสารอื่นทดแทนซึ่งอาจมีอัตราผลตอบแทนต่ ากว่าอัตราเดิมท่ีเคยได้รับ  ในการน้ีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาลงทุนตราสารท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนความเหมาะสมของเงื่อนไขการช าระเงินคืนของตราสารน้ัน ๆ พร้อมท้ังก าหนดและเจรจา
เพื่อให้ได้อัตราผลตอบแทนท่ีดีขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงดังกล่าวด้วย 
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ตารางสรุปอัตราสว่นการลงทนุของกองทนุรวม 

ส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 

ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ ากว่า 2 
อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่จ ากัดอัตราส่วน 
 4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี

ลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 
4.1  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสิน  ท้ังนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็น
ประกัน  

ไม่เกิน 20% 
หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือ      
ผู้มีภาระผูกพันมีภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ 
credit rating แบบ national scale ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
5.1  เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN หรือ ศุกูก  
ท่ีผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ี
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 
5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing 
5.2.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวันช าระหน้ี < 397 วัน นับแต่วันท่ี
ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2  
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังน้ี 
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  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย  
5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
5.5  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวันช าระหน้ี > 397 วัน นับแต่วันท่ี

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6 ทรัพย์สินดังน้ี 
6.1  ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
ส าหรับผู้ลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนท่ีผู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจท าให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขาย
ใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)  
6.2  ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษัทท่ีจัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลักทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข
เหตุท่ีอาจท าให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET หรือใน
ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.3  หุ้นท่ีอยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้  
6.4.1  เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN หรือ ศุกูก  
ท่ีผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารน้ันใน
ต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวม
สาขาของ ธพ.ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ใน
ประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 
6.4.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดับ investment grade 
(กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิล าเนาอยู่
ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้credit rating แบบ national scale ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด) 
6.4.3  เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 
6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ 
6.4.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing 
6.4.3.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวันช าระหน้ี < 397 วัน นับแต่
วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตาม 
ตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังน้ี 
6.4.3.3.1  บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
6.4.3.3.2  สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3  สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะท านองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

6.4.4  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวันช าระหน้ี > 397 วัน นับแต่วันท่ี
ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
6.5 DW ท่ีมี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade 
6.6  ธุรกรรมดังน้ี ท่ีคู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
(กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิล าเนาอยู่
ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้credit rating แบบ national scale ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด) 
6.6.1  reverse repo 
6.6.2  OTC derivatives 
6.7  หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีมีลักษณะครบถ้วน ดังน้ี 
6.7.1  จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขาย
ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวท่ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจท าให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อ
ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนท่ีไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified 
fund) ตามแนวทางท่ีส านักงานก าหนด  

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนท่ีมีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่ส านักงานก าหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1 

ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

8 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 
  หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี 
  1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
  2. derivatives on organized exchange 

ส่วนท่ี 2 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*  
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน

หรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว  
ไม่เกินอัตราใดอัตราหน่ึงดังน้ี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1)  25% หรือ 
(2)  น้ าหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน benchmark + 10%  

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังน้ี ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 
2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนท่ี 3 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**  
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

 1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) 
เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ีกองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชีเว้นแต่เป็น MF 
ท่ีมีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ท่ีอายุกองทุน คงเหลือ  < 6 
เดือน  ท้ังนี้ เฉพาะ MF ท่ีมีอายุโครงการ > 1 ปี  
  
 
 

 2 ทรัพย์สินดังน้ี 
2.1  B/E P/N หรือ SN ท่ีมีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ด าเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออก 
ตราสารได้ 
2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 
เดือน  
2.3  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนน้ี 
(ข้อน้ีไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ท่ี
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ท่ีมีอายุไม่
เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมีการลงทุนใน 
derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน) 

รวมกันไม่เกิน 25% 
 

 3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
 4 securities lending   ไม่เกิน 25% 

 5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ี
ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)  
แต่ไม่รวมถึงตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN ศุกูก หรือ Basel III ท่ีมี
ลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
5.1  มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนท่ี 1 : อัตราส่วน
การลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity 
limit)  
5.2  มี credit rating อยู่ในระดับต่ ากว่า investment grade หรือไม่มี 
credit rating 

รวมกันไม่เกิน 15% 
 

6 derivatives ดังน้ี 

6.1  การเข้าท าธุรกรรม derivatives ท่ีมีวัตถุประสงค์
เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)  

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู่  
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

6.2  การเข้าท าธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพื่อการ
ลดความเสี่ยง (non-hedging) 

global exposure limit 
6.2.1  กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน1   
จ ากัด net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 
100% ของ NAV 
(รายละเอียดของการค านวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงาน
ประกาศก าหนด) 
6.2.2  กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซับซ้อน2   
จ ากัด net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่าความ
เสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของกองทุนต้องเป็นดังนี้ 
(1)  absolute VaR < 20% ของ NAV 
(2)  relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark 
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน”  หมายความว่า  การลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าท่ีมีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือ
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีมีความซับซ้อน (exotic derivatives) 
(รายละเอียดของการค านวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงาน
ประกาศก าหนด) 

**หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ  
product limit 
1,2 รายละเอียดของการค านวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานประกาศก าหนด 

ส่วนท่ี 4 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหน่ึง 

 
ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน
ต้องมีจ านวนหุ้นของบริษัทรวมกัน  < 25% ของจ านวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทน้ัน  

2 ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุกูกของ    ผู้ออก
รายใดรายหน่ึง  
(ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครัฐไทย หรือตราสารหน้ีภาครัฐต่างประเทศ) 

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน 
(financial liability)3 ของผู้ออกตราสารรายน้ัน ตามท่ี
เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด 
โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหน้ีสินดังกล่าวของเจ้าหน้ีท่ีมีความ
เกี่ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการ ท่ีเกี่ยวข้องกัน 
เป็นต้น 
ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มีหน้ีสินทางการเงินตามท่ี
เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด4 

ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารตามข้อน้ีของ ผู้ออกรายน้ันเป็นรายครั้ง  เว้น
แต่ ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

2.2  ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อน้ีโดยเป็น
ตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ ากว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. 
ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. ราย
เดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีท่ีผู้ออก
ตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารท่ีออกโดย
บุคคลดังนี้  
 1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน 
 2. ธนาคารออมสิน 
 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 
 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง  
ประเทศไทย  
 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 9. บล. 
 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็น   
สมาชิก 
 11. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะท านอง
เดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ท้ังหมดของ MF 
หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยน้ัน   
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในกรณีดังนี้ 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
(1.1) มีขนาดเล็ก  
(1.2) จัดต้ังขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

4  หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ท้ังหมดของกองทุน 
infra ท่ีออกหน่วยน้ัน เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนท่ี
มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี โดยได้รับความเห็นชอบจาก
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

ส านักงาน 
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จัดต้ังขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

5  หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ท้ังหมดของ
กองทุน property ท่ีออกหน่วยน้ัน เว้นแต่เป็นหน่วย 
property ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากส านักงาน 
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จัดต้ังขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

หมายเหต ุ: 3 หน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีท่ีผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดท างบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีน้ัน โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากล เช่น International 
Financial Reporting Standards (IFRS) ห รือ  United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) 
เป็นต้น 

4 รวมถึงกรณียังไม่ครบก าหนดการจัดท างบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร 
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   ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม * 

 
ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน** 

 
หมายเหตุ :   
* ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุน

รวม 
** ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรยีกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษอีื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็น

ภาระของผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  
 ท้ังนี้ ในกรณีท่ีอัตราภาษมีูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปล่ียนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

ท้ังหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ 
 ท้ังนี้  บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกลา่วข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมภายในรอบ

ระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและบรษิัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 60 วัน ณ ส านักงานของบริษัทจัดการส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วนั นับแต่วันท่ีเปล่ียนแปลง 

***  ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมถึงค่าอบรมเผยแพรค่วามรู้และสัมมนาแนะน ากองทุนรวม และค่าพิมพแ์บบฟอร์มใบจองซื้อหน่วยลงทุน หรือใบสั่งซื้อหน่วยลงทุนและ
แบบฟอร์มอื่นท่ีเกี่ยวกับการจองซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งเมื่อรวมกันท้ังหมดแล้วไมเ่กิน 2,140,000 บาท 

 
 

 
อัตราตามโครงการ 

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้ในคร้ังแรก) 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท้ังหมดท่ีประมาณการได้ ไม่เกิน 2.79 

• ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) ไม่เกิน 2.14 

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) ไม่เกิน 0.11 
• ค่านายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar fee) ไม่เกิน 0.11 
•  ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

(Advertising Expenses) 
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก *** 
- ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

 

ไม่เกิน 2,140,000 บาท 

ไม่มี 
•  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ไม่เกิน 2.14 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีประมาณการไม่ได้ ตามท่ีจ่ายจริง 

 อัตราตามโครงการ 
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)  ไม่เกิน 1.07 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ) 

• ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ไม่เกิน 1.07 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ) 

• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) ไม่เกิน 1.07 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ) 

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

• ค่าปรับกรณขีายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดไวใ้นโครงการ 
(Exit Fee) 

ไม่มี 
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กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของดัชนี SET 50 Index ในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

 

 
หมายเหตุ : * ท่ีมา: Bloomberg, ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่วันท่ี 31 มีนาคม 2557 ถึงวันท่ี 28 มีนาคม 2562 

** ผลการด าเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต  
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ค าเตอืน / ขอ้แนะน า 

ค าเตอืนหรือค าแนะน าตามประกาศอื่น 

▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รับรองถึง  
ความถูกตอ้งของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

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

▪ กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังน้ันบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์  จ ากัด จึงไม่มี
ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YB  ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานของกองทุน
เปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YB ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

▪ ในกรณีท่ีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

 

▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องได้ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.(http://www.sec.or.th) 

▪ บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ 
ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อท่ีบริษัทจัดการจะ
สามารถก ากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้  

▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะท าการติด
ประกาศ ณ ท่ีท าการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หาก
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน 

▪ ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุน เป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และควรขอดูบัตรประจ าตัวของบุคคลดังกล่าวท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

▪ ในกรณีท่ีผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมท่ีได้รับอนุมัติจากส านักงานและท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัท
จัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีจัดท าขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของ  
กองทุนรวม 

 

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2562 

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


 
 
 

 
 

 
  

 
รายละเอียดโครงการจัดการ 
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คําจํากัดความ / คํานิยาม :  

โครงการ หรือ โครงการจัดการ หรือ โครงการจัดการกองทนุรวม  

หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชยคอมเพล็กซรีเทิรน 1YB 

กองทุน หรือ กองทุนรวม  

หมายถึง กองทุนเปดไทยพาณิชยคอมเพล็กซรีเทิรน 1YB 

หนวยลงทุน  

หมายถึง หนวยลงทุนกองทุนเปดไทยพาณิชยคอมเพล็กซรีเทิรน 1YB 

หนังสือชี้ชวน  

หมายถึง หนังสือชี้ชวนที่มีรายละเอียดตามที่กําหนด โดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
แบบหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม  

บริษัทจัดการ  

หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด  

ผูดูแลผลประโยชน  

หมายถึง ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม  

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน  

หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายใหทําหนาที่จําหนายหนวยลงทุน  

นายทะเบียนหนวยลงทุน  

หมายถึง นายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวม  

วันและเวลาทําการซ้ือขาย  

หมายถึง วันและเวลาทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน  

มูลคาหนวยลงทุน  

หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เม่ือสิ้นวันทําการที่
คํานวณ  

ราคาขายหนวยลงทุน  

หมายถึง มูลคาหนวยลงทุนบวกดวยคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี)  

ราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน  

หมายถึง มูลคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี)  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

สํานักงาน /สํานักงาน ก.ล.ต. /สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
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บริษัทจดทะเบียน  

หมายถึง บริษัทที่มีหุนไดรับการจดทะเบียนหรือไดรับอนุญาตใหทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  

บริษัทข้ึนทะเบียน  

หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพยซ้ือขายในศูนยซ้ือขายหลักทรัพยกรุงเทพ  

ตลาดหลักทรัพย  

หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ใบแสดงสิทธิ  

หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย (Depositary receipt)  

หลักทรัพยอางอิง  

หมายถึง หลักทรัพยประเภทใดประเภทหน่ึงที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใชเพ่ือรองรับใบแสดงสิทธิ  

กลุมกิจการ  

หมายถึง บริษัทใหญและบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี่ยวกับการจัดทํา
งบการเงินรวมที่มีการจัดทําและเปดเผยลาสุด เวนแตในกรณีที่ไมมีการจัดทํางบการเงินรวมใหพิจารณา
ตามสัดสวนการถือหุนที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถือหุนลาสุดที่สงตอกระทรวงพาณิชย  

คําอธิบายศัพทเร่ืองการลงทนุของกองทุนเพ่ือประกอบการอธิบายคาํยอและความหมายของคาํยอ รวมถึง
คําศัพทที่ปรากฏในหัวขอประเภทและอัตราสวนการลงทนุในหลกัทรัพย  

คําศัพท คําอธิบายศัพท 

“กลุมกิจการ” บริษัทใหญและบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดใหจัดทํางบการเงินรวม 

“กองทุนรวมเปด” กองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที่มุงเนนลงทุนเพียงคร้ังเดียวโดยถือทรัพยสินที่ลงทุนไวจนครบ
กําหนดอายุของทรัพยสิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม 
หรือครบอายุของกองทุนรวม 

“กองทุน CIS 
ตางประเทศ” 

กองทุนที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศซ่ึงมีลักษณะเปนโครงการ
ลงทุนแบบกลุม (collective investment scheme)  ทั้งน้ี ไมวากองทุน
ดังกลาวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต หรือรูปอื่นใดแตไมรวมถึงกองทุน 
property และกองทุน infra ที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ 

“กองทุน ETF 
ตางประเทศ” 

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ 

“การลดความเสี่ยง” การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการลงทุนโดยการเขาเปนคูสัญญาใน 
derivatives ที่มีลักษณะครบถวนดังน้ี 

1.  ไมมีวัตถุประสงคเพ่ือหาผลประโยชนโดยการเก็งกําไร (speculate) 

2.  มีผลใหความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3.  เปนการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพยสินที่
ตองการลดความเสี่ยง 
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คําศัพท คําอธิบายศัพท 

4.  สามารถลดความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือตราสาร
เทียบเทาเงินฝาก” 

ทรัพยสินดังน้ี 

1.  เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มี
ลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก  

2.  สลากออมทรัพยที่ออกตามกฎหมายวาดวยธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 

3.  สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายวาดวยธนาคารออมสิน 

“เงินฝากอิสลาม” ขอตกลงที่เปนไปตามหลักชะรีอะฮ (Shariah) และมีลักษณะที่เทียบเคียง
ไดกับเงินฝาก โดยคูสัญญาทีเ่ทยีบเคียงไดกับผูฝากสามารถเรียกคืนเงินตน
จากคูสัญญาฝายที่เทียบเคียงไดกับผูรับฝากไดเต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ 

“ดัชนีเงินเฟอ” ดัชนีที่จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสะทอนอัตราเงินเฟอ 

“ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน” ตราสารทางการเงินที่มีเง่ือนไขใหแปลงสภาพเปนหุนได   

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังน้ี 

1.  ตั๋วเงินคลัง 

2.  พันธบตัรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.   

3.  พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุนกู ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟนฟู
เปนผูมีภาระผูกพัน 

“ตราสารภาครัฐ 
ตางประเทศ” 

ตราสารที่มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลตางประเทศ 
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศ หรือ
องคการระหวางประเทศ เปนผูออกหรือผูค้ําประกัน แตไมรวมถึงตราสารที่
ออกโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นของประเทศน้ัน 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพ่ือการนับเปนเงินกองทุนของสถาบันการเงินไมวาตามกฎหมาย
ไทยหรือตางประเทศ ที่มีการอางอิงจากหลักเกณฑการกํากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

“ตลาดซ้ือขาย 
หลกัทรัพยตางประเทศ” 

ศูนยกลางหรือเครือขายใด ๆ ที่จัดใหมีข้ึนเพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพยใน
ตางประเทศ โดยมีลักษณะครบถวนดังน้ี 

1.  มีการรวบรวมคําเสนอซ้ือเสนอขายหลักทรัพยจากผูเสนอซ้ือหลายราย
และผูเสนอขายหลายราย 

2.  มีการกําหนดหลักเกณฑหรือจัดใหมีระบบ ซ่ึงกําหนดเกี่ยวกับวิธีการใน
การซ้ือขายหลักทรัพยไวเปนการลวงหนา โดยผูใหบริการไมอาจใชดุลย
พินิจในการจัดการซ้ือขายเปนประการอื่น และผูเสนอซ้ือเสนอขายยินยอมที่
จะผูกพันตามหลักเกณฑหรือระบบน้ัน 

“ธปท.” ธนาคารแหงประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย 
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คําศัพท คําอธิบายศัพท 

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร 

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลักทรัพย 

“บลจ.” บล. ที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุน
รวม หรือการจัดการกองทุนสวนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพยที่ไดรับการจดทะเบียนหรือไดรับการอนุญาตใหทําการ
ซ้ือขายไดใน SET 

“บริษัทยอย” บริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทําและเปดเผยลาสุด  ทั้งน้ี หากไมมี
งบการเงินรวมใหพิจารณาตามสัดสวนการถือหุนที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู
ถือหุนลาสุด 

“บริษัทใหญ” บริษัทใหญตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทําและเปดเผยลาสุด ทั้งน้ี หากไมมี
งบการเงินรวมใหพิจารณาตามสัดสวนการถือหุนที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู
ถือหุนลาสุด 

“แบบ filing” แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย 

“ใบแสดงสิทธ ิ
  ในผลประโยชน” 

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงซ่ึงกําหนดใหเปน
หลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยและตลาดหลกัทรัพย
วาดวยการกําหนดประเภทหลักทรัพยเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) 

“ผูมีภาระผูกพัน” ผูที่มีภาระผูกพันในการชําระหน้ีตามตราสารทางการเงินในฐานะผูออก ผูสั่ง
จาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน แลวแตกรณี 

“ศูนยซ้ือขาย 
derivatives” 

ศูนยซ้ือขายดังน้ี 

1.  ศูนยซ้ือขาย derivatives ที่ไดรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยสัญญา
ซ้ือขายลวงหนา 

2.  ศูนยซ้ือขาย derivatives ซ่ึงจัดตั้งข้ึนและใหบริการไดตามกฎหมาย
ตางประเทศและไดรับการยอมรับจากสํานักงาน 

“หนวย CIS” หนวยของกองทุนอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี  

1.  หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูภายใตบังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑการจัดการกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนทั่วไป 
กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนสวนบุคคล 

2.  หนวยของกองทุน CIS ตางประเทศ 

“หุนกูระยะสั้น” หุนกูที่มีกําหนดเวลาชําระหน้ีไมเกิน 270 วันนับแตวันที่ออกหุนกู 

“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชี้วัดของกองทุน ซ่ึงเปนดัชนีหรือองคประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร
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อยางกวางขวางและสอดคลองกับนโยบายการลงทุนของกองทุนน้ัน 

“CIS operator” บุคคลดังน้ี 

1.  บลจ.ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ 

2.  ผูทําหนาที่บริหารจัดการกองทุน CIS ตางประเทศ 

“concentration limit” อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการที่ลงทุน 

“counterparty limit” อัตราสวนการลงทุนที่คูสัญญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน เวนแตที่กําหนดไวเปนการเฉพาะ ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุน 

“credit derivatives” derivatives ที่ มีลักษณะเปนการเคลื่อนยายความเสี่ยงดานเครดิตของ
ทรัพยสินที่ไดรับการประกันความเสี่ยงจากคูสัญญาฝายหน่ึงไปยังคูสัญญา
อีกฝายหน่ึงตามมาตรฐานสากล โดยคูสัญญาฝายหน่ึงซ่ึงมีภาระผูกพันที่
จะตองชําระเงินใหแกคูสัญญาอีกฝายหน่ึงเม่ือเกิดเหตุการณที่มีผลตอการ
ชําระหน้ี (credit event) ของทรัพยสินที่ไดรับการประกันความเสี่ยง จะ
ไดรับผลตอบแทนหรือคาธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกลาว 

“credit event”  เหตุการณที่เกี่ยวของกับความสามารถในการชําระหน้ีตามที่ระบุในขอตกลง
ของตราสารหรือสัญญา 

“credit rating” อันดับความนาเชื่อถือที่จัดทําโดย CRA ซ่ึงเปนการประเมินความสามารถใน
การชําระหน้ีตามตราสารหรือสัญญา 

“currency risk” ความเสี่ยงดาน FX 

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา 
underlying ของตราสารหรือสัญญา แลวแตกรณี 

“derivatives” สัญญาซ้ือขายลวงหนา 

“derivatives on  
  organized 
exchange” 

derivatives ที่ซ้ือขายในศูนยซ้ือขาย derivatives 

“discount rate” อัตราสวนลดของหลักทรัพยหรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใชในการคํานวณ
มูลคาของหลักทรัพยหรือตราสารน้ัน 

“FX” อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (Foreign Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุมอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซ่ึง
ไดแก ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) 

“group limit” อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามกลุมกิจการ โดยการนําอัตราสวนการ
ลงทุนในแตละบริษัทที่อยูในกลุมกิจการมาคํานวณรวมกัน 
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“guarantor rating” อันดับความนาเชื่อถือของผูมีภาระผูกพันในฐานะผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลัก
หลัง หรือผูค้ําประกัน 

“international scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที่ใชเปรียบเทียบระหวางประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได  

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารตอประชาชนเปนการทั่วไปในคร้ังแรก (Initial Public 
Offering) 

“issue rating” อันดับความนาเชื่อถือของหลักทรัพยหรือทรัพยสิน 

“issuer rating” อันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสารหรือคูสัญญา 

“market price” มูลคาตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที่ใชเปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มูลคาทรัพยสินสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มูลคาการลงทุนสุทธิในทรัพยสินไมวาเปนการลงทุนโดยตรงหรือโดยออม
ผานการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ใหผลตอบแทนโดยอางอิงอยูกับ
ทรัพยสิน ซ่ึงเปนผลใหกองทุนมีความเสี่ยงในทรัพยสินน้ัน 

“notional amount” มูลคาตามหนาสัญญาของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลักษณะของทรัพยสินที่ขอตกลงตาม credit derivatives 
อางอิงถงึ (obligation category & obligation characteristics) 

“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซ้ือขายลวงหนา” ในมาตรา 
3 แหงพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายลวงหนา พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” derivatives ซ่ึงซ้ือขายนอกศูนยซ้ือขาย derivatives  

“P/N” ตั๋วสัญญาใชเงิน (Promissory Note) 

“portfolio duration” อายุเฉลี่ยของทรัพยสินที่ลงทุน ซ่ึงไดจากการคํานวณคาตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามประเภททรัพยสิน 

“regulated market” ศูนยกลางที่จัดชองทางการสื่อสารระหวางผูคาเพ่ือใหเกิดการเจรจาตอรอง
ซ้ือขายตราสารระหวางกันได รวมทั้งใหขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารน้ัน 
โดยศูนยกลางดังกลาวอยูภายใตการกํากับดูแลของทางการหรือหนวยงาน
ที่ทําหนาที่กํากับดูแลดานหลักทรัพยหรือตราสารที่ มีลักษณะทํานอง
เดียวกับหลักทรัพย 



กองทุนเปดไทยพาณิชยคอมเพล็กซรีเทิรน 1YB 

7 

คําศัพท คําอธิบายศัพท 

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน (repurchase agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพยประเภทกิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพย  (Securities 
Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย  

“SET” ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน 

“single entity limit” อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“sovereign rating” อันดับความนาเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผูออกตราสารมีถิ่นที่อยู 
ซ่ึงเปนการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหน้ีของรัฐบาลของประเทศ
น้ัน 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” บล. ที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการใหสินเชื่อเพ่ือ
ธุรกิจหลักทรัพย (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

“TSR” ใบแสดงสิทธใินการซ้ือหุนเพ่ิมทุนที่โอนสทิธิได (Transferable 
Subscription Right) 

“underlying” สินคา ตัวแปร หรือหลักทรัพยอางอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 

1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

1.1. ชือ่โครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปดไทยพาณิชยคอมเพล็กซรีเทิรน 1YB 

1.2. ชือ่โครงการจัดการ (องักฤษ) :  SCB Complex Return 1YB 

1.3. ชื่อยอ :  SCBCR1YB 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปด  

1.5. ประเภทการขาย :  ขายคร้ังเดียว  

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  กําหนด  

1.7. อายุโครงการ : 1  ป 0  เดือน 0  วัน  
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1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกําหนดอายุเปนชวงเวลา) :  

1.9. เง่ือนไข (อายุโครงการ) :  

ประมาณ 1 ป (โดยไมต่ํากวา 11 เดือน และไมเกิน 1 ป 1 เดือน) นับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปน
กองทุนรวม บริษัทจัดการจะแจงวันที่สิ้นสุดอายุโครงการใหผูถอืหนวยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต
วันจดทะเบียนกองทุนรวม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่กระทบตอการลงทุนของกองทุนที่นําเงิน
ลงทุนไปลงในประเทศน้ัน ๆ เชน การเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการลงทุน
ในประเทศที่กองทุนไปลงทุน และ/หรือมาตรการเกี่ยวกับการสํารองเงินทุนในประเทศ ซ่ึงอาจมี
ผลกระทบทําใหกองทุนไมสามารถแปลงคาเงินลงทนุกลบัมาเปนสกุลเงินบาทได ในวันที่กองทุนครบอายุ
โครงการ อาจทําใหกองทุนไมสามารถชําระเงินตน และดอกเบี้ยตามชวงเวลาที่กําหนดได และอาจทําให
กองทุนมีอายุโครงการมากกวาที่กําหนดไว ทั้งน้ี บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณานําเงินลงทุนรวมทั้ง
ผลประโยชนที่ไดรับจากเงินลงทุนของกองทุนดังกลาวไปลงทุนตอในทรัพยสินตาง ๆ หรือในรูปแบบอื่น
ใด ที่ไมขัดกับประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งน้ี เพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดกับผูลงทุนของกองทุนดังกลาว โดยบริษัทจะทําหนังสือแจงใหกับผูถือหนวยลงทุนทราบ 
อยางไรก็ตามบริษัทจะนําเงินลงทุนพรอมทั้งผลประโยชนทั้งหมดกลับคืนใหกับ ผูถือหนวยลงทุนโดยเร็ว
ที่สุด ในโอกาสแรกที่บริษัทสามารถทําได หรือ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยุติโครงการในชวงเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก หรือหลังจากสิ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุน โดยจะพิจารณาชําระเงินคืนใหกับผูลงทุน โดยไมนําทรัพยสินที่
จําหนายไดไปจดทะเบียนกองทุนรวม ในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดคร้ังแรกของกองทุนนอย
กวา 400 ลานบาท หรือในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น 
อันเน่ืองจากประเทศที่กองทุนจะไปลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และ/หรือปจจัยอื่นใดที่ทําให
ผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเขาไปลงทุนปรับตัวลดลงอยางมีนัยสําคัญ หรือตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินใหแกผูสั่งซ้ือหนวย
ลงทุนตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม  

ทั้งน้ี การดําเนินการใดๆ บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนสูงสุดกับผูลงทุนเปนหลัก โดยบริษัทจัดการ
จะทําหนังสือแจงใหกับผูถือหนวยลงทุนทราบ ภายใน 15 วันทําการนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง   

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพ่ือผูลงทุนทั่วไป 

1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาที่ตราไว จํานวน ประเภท ราคาของ
หนวยลงทุนที่เสนอขาย :  

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท  

2.2. เง่ือนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) :  

ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหนวยลงทุนเกนิจํานวน
เงินทุนของโครงการไดไมเกิน 1,500 ลานบาท หรือคิดเปนจํานวนหนวยลงทุนไมเกิน 150,000,000 
หนวย   

2.3. มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท  

2.4. จํานวนหนวยลงทุน : 1,000,000,000 หนวย  

2.5. ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท  

2.6. มูลคาข้ันต่ําของการสั่งซ้ือคร้ังแรก : 10,000.00 บาท  

2.7. มูลคาข้ันต่ําของการสั่งซ้ือคร้ังถัดไป : ไมกําหนด  
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2.8. มูลคาข้ันต่ําของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด  

2.9. จํานวนหนวยลงทุนข้ันต่ําของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด  

2.10. มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ํา : ไมกําหนด  

2.11. จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ํา : ไมกําหนด  

2.12. รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเวนหรือเปลี่ยนแปลงมูลคาข้ันต่ําของการสั่งซ้ือคร้ังแรกไดแต
มูลคาข้ันต่ําดังกลาวจะไมต่ํากวาหลักเกณฑตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั้งน้ีเพ่ือ
ประโยชนของผูถอืหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปดประกาศแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไม
นอยกวา 1 วันกอนวันดําเนินการดังกลาว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนทุกแหง 

3. วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบาย
การลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในตางประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา 
ประเภทและอัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่
จะลงทุน :  

3.1. วัตถุประสงคของโครงการ :  

เพ่ือระดมเงินทุนจากผูลงทุนทั่วไปที่ตองการแสวงหาโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนและ
สามารถรับความเสี่ยงได โดยจะลงทุนในตราสารหน้ีทีมี่อันดบัความนาเชื่อถืออยูในอนัดับทีส่ามารถลงทุน
ได (Investment grade) และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินในตางประเทศและ/หรือใน
ประเทศที่มีผลตอบแทนที่ดี รวมถึง ลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา คือ สัญญาวอรแรนท (Warrant) 
เพ่ือเปดโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนสวนเพ่ิมได โดยมีชวงระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ป  

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :  ผสม 

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม: ไมกําหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารหน้ีและสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนา (Derivatives) ประเภทสัญญาวอรแรนท (Warrant) 

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :  

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในตางประเทศ : กองทุนที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 

3.5. นโยบายการกูยืม (ถามี) :   

3.6. การลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) :  ลงทุน  

3.6.1 วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา : ที่มิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือลดความเสี่ยง 
(Non-Hedging)  

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบซับซอน  

3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : VaR approach 

สมมติฐานที่ใชในการคํานวณ : 

1. ระดับความเชื่อม่ัน (confidence level) รอยละ 99 

2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) 20 วันทําการ  
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3. ขอมูลยอนหลังที่ใชในการ (observation period) ไมต่ํากวา 250 วันทําการ  

ประเภทของ VaR ที่บริษัทจัดการใชในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง Absolute VaR  

ไมเกิน  20% ของ NAV  

วิธีการวัดมูลคาความเสี่ยงดานตลาด : Variance Covariance Method (Parametric Approach)  

3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note) :  ลงทุน  

3.8. กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) :  มีกลยุทธการลงทุนคร้ังเดียว (buy-and-hold)  

3.9. ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) :   

ไมมี เน่ืองจากกองทุนไมสามารถวัดผลการดําเนินงานไดเพราะอัตราผลตอบแทนของกองทุนข้ึนอยู
กับเง่ื อนไขการจายผลตอบแทนของสัญญาซ้ือขายลวงหนาประเภทสัญญาวอรแรนท ซ่ึงเปนลักษณะ
เฉพาะเจาะจงที่สรางข้ึนสําหรับกองทุนน้ีโดยเฉพาะ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซ่ึงอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนที่กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงให 
ผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลใน
การเปลี่ยนตัวชี้วดัดังกลาวผานการลงประกาศในเวบ็ไซตของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถ
ใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได  

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกําหนดของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับ
มาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช
เปรียบเทียบในกรณีที่ผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตราดังกลาวอีกตอไป 
โดยบริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศใน
เว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลการตัดสินใจลงทุนได  

3.10. ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน :  จายผลตอบแทนแบบซับซอน  

3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  

- กองทุนรวม buy-and-hold 

- กองทุนรวมทีมี่ความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซอน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

(1) กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหน้ี และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที่เสนอ
ขายในตางประเทศและ/หรือในประเทศ รวมทั้งหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ที่ไมขัดตอกฏหมาย ก.ล.ต. โดยอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหน้ีหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับ
ที่สามารถลงทุนได (Investment grade) รวมกันทั้งสิ้น ประมาณไมนอยกวารอยละ 98 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน (NAV) โดยมีเปาหมายใหเงินลงทุนในสวนน้ี เติบโตเปนรอยละ 100 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

(2) กองทุนจะแบงเงินลงทุนไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน (NAV) ลงทุนใน
สัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) ประเภท สัญญาวอรแรนท (Warrant) ที่มีการจายผลตอบแทน
อางอิงกับดัชนี SET 50 Index (SET50 Index) ตามเง่ือนไขการจายผลตอบแทน เพ่ือเปดโอกาสใหกับ
กองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนสวนเพ่ิมจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอางอิง SET 50 Index 
(SET50 Index)  
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ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิอาจเปลี่ยนสัญญาซ้ือขายลวงหนาที่ลงทุนจากสัญญาวอรแรนท           
(Warrant) เปนสัญญาออปชั่นได โดยจะอางอิงกับดัชนีเดิม 

โดยมีรายละเอียดสําคัญดังตอไปน้ี  

สวนที่ 1 : เงินตน และผลตอบแทน  

กองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที่เสนอขายในตางประเทศ
และ/หรือในประเทศ รวมทั้งหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไมขัดตอ
กฏหมาย ก.ล.ต.โดยอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหน้ีหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได (Investment grade) ประมาณไมนอยกวารอยละ 98 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
(NAV)  

ในสวนการลงทุนในตางประเทศที่เปนตราสารหน้ี เงินฝากและตราสารทางการเงิน กองทุนจะเขาทํา
สัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate risk) ทั้งจํานวน โดยจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาประเภท
ธุรกรรม FX Swap หรือ Cross Currency Swap กับคูสัญญาที่เปนธนาคารพาณิชยเพ่ือ 1) ปองกันความ
เสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน และ/หรือ 2) ทํา swap อัตราดอกเบี้ย เพ่ือแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยของตราสารตางประเทศที่ลงทุนเปนอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินบาท นอกจากน้ีกองทุนอาจจะ
เขาลงทุนในตราสารที่มีอายุยาวกวาอายุโครงการ โดยจะเขาทําสัญญาขายตราสารดังกลาวลวงหนา 
เพ่ือใหอายุของสัญญาสอดคลองกับอายุโครงการ เปนตน  

สวนที่ 2 : ผลตอบแทนสวนเพ่ิม  

กองทุนจะแบงเงินลงทุนไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน (NAV) ไปลงทุนในสัญญา
วอรแรนท (Warrant) ที่ มีการจายผลตอบแทนอางอิงกับดัชนี SET 50 Index (SET50 Index) ที่ใชใน
การคํานวณตามเง่ือนไขการจายผลตอบแทน ซ่ึงสัญญาวอรแรนท (Warrant) ที่กองทุนลงทุนจะออก 
รับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกันโดยธนาคารพาณิชยไทย หรือสถาบันการเงินไทยหรือธนาคารซ่ึงเปน
สาขาของธนาคารตางประเทศ หรือสถาบันการเงินตางประเทศ ทั้งน้ี Notional amount ของสัญญาซ้ือ
ขายลวงหนาที่กองทุนลงทุนจะมีมูลคาประมาณหรือเทากับมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันจดทะเบียนและจะ
อยูในรูปสกุลเงินบาท 

ทั้งน้ี  ในการทําสัญญาวอรแรนท (Warrant) ธนาคารหรือสถาบันการเงินอาจผิดสัญญาหรือไมสามารถ
จายชําระเงินใหแกกองทุนได ผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากคูสัญญา (counterparty risk) จาก
การทําสัญญา Warrant   

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
การลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง ทั้งน้ี เพ่ือใหสามารถ
สรางผลตอบแทนจากการลงทุนไดเพ่ิมข้ึน และ/หรือลดคาใชจายของกองทุน รวมถึงอาจลงทุนหรือมีไว
ซ่ึงตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note) ได แตกองทุนจะไมลงทุนในตราสารหน้ีที่
มีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาที่สามารถลงทุนได (Non-investment grade) และตราสารหน้ีที่ไมไดรับ
การจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
(Unlisted) 

ในกรณีที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แกไขเพ่ิมเติมประกาศ 
กฎ เกณฑ ที่เกี่ยวของกับการลงทุนซ่ึงกระทบกับนโยบายการลงทุน และ/หรือการจัดแบงประเภทของ
กองทุน ในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงในเร่ืองดังกลาวขางตน เพ่ือให
เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
แกไขเพ่ิมเติม ทั้งน้ี การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงดังกลาวจะดําเนินการตามแนวทางที่ประกาศกําหนด และ
ถือวาไดรับมติเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนในกรณีที่กองทุนไมสามารถลงทุนเพ่ือใหไดผลตอบแทนที่บริษัท
จัดการพิจารณาเห็นวาเหมาะสมภายใน 1 เดือนนับตั้งแตวันที่จดทะเบียนเปนกองทุนรวม และ/หรือใน
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กรณีทีส่ถานการณการลงทุนไมเหมาะสม เชน เกิดปญหาดานเครดิตของผูออกตราสารและไมสามารถหา
ตราสารใหมทดแทนได ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเกิดเหตุการณไมปกติ 

ตราสารท่ีกองทุนคาดวาลงทุน 
อันดับความ

นาเชื่อถือระยะยาว
ของผูออกตราสาร 

สัดสวนการ
ลงทุน ณ วัน
จดทะเบียน 

ผลตอบแทน 

จากตราสารตอป 
(THB) 

ประมาณการการ
ไดรับเงินตน+
ผลตอบแทน  

ณ วันครบอายุ
โครงการ 

สวนท่ี 1 

บัตรเงินฝาก ธ. China 
Construction Bank (CCB) – จีน 

A 

(FITCH 
International) 

16.00% 2.00% 16.32% 

บัตรเงินฝาก ธ. Ambank Bank 
(Ambank) - มาเลเซีย 

A3  

(Moody’s) 
5.00% 2.10% 5.11% 

เงินฝาก ธ. Bank of China 
(BOC) – จีน 

A  

(FITCH 
International) 

5.00% 2.10% 5.11% 

เงินฝาก ธ. Doha Bank (Doha) 
- กาตาร 

A 

(FITCH 
International) 

19.00% 2.60% 19.49% 

บัตรเงินฝาก ธ. China Merchant 
Bank (CMB) – จีน 

BBB+  

(FITCH 
International) 

19.00% 2.20% 19.42% 

เงินฝาก ธ. Commercial Bank 
of Qatar (CBQ) - กาตาร 

A  

(FITCH 
International) 

19.00% 2.60% 19.49% 

ตราสารหนี้ ธ. Mashreq Bank 
(MASQ) - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

A 

(FITCH 
International) 

10.00% 2.50% 10.25% 

ตราสารหนี้ ธ. Emirate NBD 
Bank (ENBD) - สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส 

A+ 

(FITCH 
International) 

5.00% 2.30% 5.12% 

รวม (เฉพาะตราสารหนี้ เงินฝาก 
และบัตรเงินฝาก)  98.00%  100.30% 

หักคาใชจาย (โดยประมาณ)    -0.30% 
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เงินตน+ผลตอบแทน
โดยประมาณ ตามระยะเวลาการ
ลงทุนประมาณ 1 ป 

 98.00%  100.00% 

สวนท่ี 2 

สัญญาซ้ือขายลวงหนา 
(Warrant) ท่ีมีสินทรัพยอางอิง 
SET 50 Index (SET50 Index) 

xxxxx 2.00%   

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพยสินที่ลงทุนหรือสัดสวนการลงทุนไดเฉพาะเม่ือมีความ
จําเปนและสมควรเพ่ือรักษาผลประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงน้ันตองไมทําให
ความเสี่ยงของทรัพยสินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคญั โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของ
ตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ี การเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจทําใหผูถือหนวยลงทุน
ไมไดรับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว 

สถาบันการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่แสดงขางตน เปนเพียงหน่ึงในสถาบันการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
ที่บริษัทจัดการจะใชประกอบการพิจารณาลงทุน 

รายละเอียดของสัญญาวอรแรนทที่กองทุนลงทุน (สวนที่ 2) 

ดัชนีอางอิง (underlying) SET 50 Index (SET50 Index) 

สกุลเงินทีก่องทุนลงทุน สกุลเงินบาท 

อายุตราสาร 1 ป 

อัตราสวนรวม  
(participation rate) รอยละ 50 

ผลตอบแทนชดเชย (Rebate) รอยละ 1.8 

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกบัดัชนี
อางอิง 

เปนดชันีราคาหุนทีต่ลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยจัดทําข้ึนเพ่ือใช
แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุนสามัญ 50 ตัวที่มีมูลคา
ตลาดสูงและการซ้ือขายมีสภาพคลองสูงอยางสมํ่าเสมอ เปนดชันี
ประเภท composite index คํานวณแบบถวงนํ้าหนักดวยมูลคา
หลกัทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) ดชันีมี
การกระจายตัวอยางเพียงพอโดยองคประกอบแตละตวัมีนํ้าหนัก ≤ 
20% ของนํ้าหนักทั้งหมด ตวัที่มีนํ้าหนักสูงสุดไดแก PTT = 11.79% 
(ขอมูล ณ เดอืนกุมภาพันธ 2562) 

ดัชนีไดรับการพัฒนาโดยตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยซ่ึงไมไดมี
ความเกี่ยวของกับบริษัทจัดการจึงทําหนาที่ไดอยางอิสระจากบริษัท
จัดการ 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถเขาถึงขอมูลดชันี SET 50 Index (SET50 
Index) เพ่ือศกึษาขอมูลเพ่ิมเติมไดที ่www.set.or.th 

เหตุการณที่สงผลกระทบตอ
การลงทุน 

กองทุนสงวนสิทธิที่จะนําเงินสวนทีล่งทุนในสญัญาวอรแรนทไปลงทุน
ในทรัพยสินอื่นทีใ่กลเคียง ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน จนครบ
อายุกองทุน โดยคาํนึงถึงผลประโยชนสูงสดุของผูถอื  
หนวยลงทุน ซ่ึงผลตอบแทนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่กาํหนดไว ในกรณี
ที่เกดิเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงตอดัชนีอางอิง  
ดังตอไปน้ี: 
1) มีการยกเลกิการคาํนวณดัชนีทีก่องทุนอางอิง 
2) ดัชนีอางอิงหยุดการคํานวณ อันเน่ืองมาจากตลาดหลักทรัพยที่
เกี่ยวของปดทําการติดตอกนั 3 วันทาํการ หรือผูใหบริการดัชนีงด

http://www.set.or.th/


กองทุนเปดไทยพาณิชยคอมเพล็กซรีเทิรน 1YB 

14 

ประกาศระดับของดัชนีติดตอกัน 3 วันทาํการ 
3) การเปลี่ยนแปลงกฎระเบยีบหรือสิ่งอื่นใดที่สงผลตอการดําเนินงาน
ของดัชนีอางอิงในฐานะผูลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดทีอ่าจ
สงผลกระทบหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือสิ่งอื่นใดที่สงผลกระทบตอฐานะของ
ความสามารถทางการแลกเปลี่ยนสกลุเงินที่ดชันีอางอิงใชในการ
ดําเนินงาน 
4) มีเหตุการณใด ๆที่ทําใหผูออกสัญญาวอรแรนทที่มีการจาย
ผลตอบแทนอางอิงกับระดับของดัชนีอางอิงไมสามารถปองกันความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาดชันีอางอิงได โดยผูออก สญัญา
วอรแรนทไดใชความพยายามอยางถึงทีสุ่ดในการแกไขปญหาแลว แต
อยางไรกต็ามผูออกสญัญาวอรแรนทยังคงไดรับผลกระทบดังตอไปน้ี 
a. ไมสามารถหา สราง สรางใหม ทดแทน ถอืครอง ยกเลกิ หรือขาย
ธุรกรรมหรือ สินทรัพยเพ่ือปองกันความเสี่ยงดานราคาตามเง่ือนไข
และขอผูกพันทีเ่กี่ยวของกบัสัญญาวอรแรนท น้ัน หรือ  
b. ไมสามารถขายหรือไมไดรับการชาํระเงินคืนจากการขายธุรกรรม
หรือสินทรัพยทีล่งทุน 

ผูออกตราสาร ธนาคารพาณิชยไทย หรือสถาบันการเงินไทยหรือธนาคารซ่ึงเปน
สาขาของธนาคารตางประเทศ หรือสถาบันการเงินตางประเทศ 

เง่ือนไขการจายผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอรแรนท (กอนหักคาใชจาย) 

กองทุนจะคํานวณผลตอบแทนโดยปดทศนิยม 2 ตําแหนงตามหลักคณิตศาสตร และจะจายผลตอบแทน
เพียงคร้ังเดียวเม่ือสิ้นอายุโครงการ  

1. ดัชนีอางอิง คือ SET 50 Index (SET50 Index) ในสกุลเงินบาท 
2. คาการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอางอิง = (ระดับของดัชนีอางอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอางอิง / ระดับ

ของดัชนีอางอิง ณ วันเร่ิมตนสัญญา) - 1  
3. PR คือ อัตราสวนรวม (Participation Rate) ของดัชนีอางอิงจากการลงทุนในสัญญาวอรแรนท 

= 50 % 
4. Rebate Rate = 1.8% 

 
วันเร่ิมตนสัญญา คือ วันที่กองทุนเร่ิมลงทุนในสัญญาวอรแรนท หากวันดังกลาวตรงกับวันหยุดของดัชนี
อางอิง หรือไมมีการคํานวณดัชนีอางอิงน้ัน บลจ.ขอสงวนสิทธิในการใชระดับของดัชนีอางอิงของวันทํา
การถัดไป หรือกําหนดระดับดัชนีอางอิงดวยวิธีการอื่นๆ 
วันพิจารณาดัชนีอางอิง คือ วันที่กองทุนพิจารณาระดับของดชันีอางองิเพ่ือนํามาคํานวณผลตอบแทนจาก
การลงทุนในสัญญาวอรแรนท โดยจะสิ้นสุดประมาณ 5 -10 วันกอนวันครบอายุกองทุน 
บริษัทจัดการจะแจงวันเร่ิมตนสัญญาและวันพิจารณาดัชนีอางอิงใหผูถือหนวยลงทุนทราบทางเว็บไซต
ของบริษัทจัดการภายใน 7 วันทําการนับแตวันจดทะเบียนทรัพยสินเปนกองทุน แตหากวันดังกลาวตรง
กับวันหยุดจะเลื่อนเปนวันทําการถัดไป ทั้งน้ี วันพิจารณาดัชนีอางอิงอาจเปลี่ยนแปลงไดหากสถานการณ
การลงทุนทั้งในและหรือตางประเทศไมเหมาะสมกับการลงทุน โดยบลจ.จะดําเนินการแจงใหผูถือหนวย
ทราบโดยเร็วผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

อัตราสวนรวม (Participation Rate) หรือ Rebate Rate อาจมีการเปลี่ยนแปลงได หากสภาวะตลาดมี
การเปลี่ยนแปลงหรือเปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนแตจะไมต่ํากวาอัตราที่กําหนดไวใน
โครงการ โดยจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
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รายละเอียดการคํานวณผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมด 

 เง่ือนไข  เงินตนและผลตอบแทนทีค่าดวาจะไดรับ 
ณ วันครบอายุโครงการ 

กรณีที่ 1 คาการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณา
ดัชนีอางอิง ≤ 0% 

ไดรับเงินตนคืนทั้งจํานวนเพียงอยางเดียว 
 (ในสวนการลงทุนตราสารหน้ี เงินฝากและ
ตราสารทางการเงิน) 
ไมไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญา
วอรแรนท 

กรณีที่ 2 
คาการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณา
ดัชนีอางอิง > 0% แต ≤ 15% ของระดับ
ดัชนีอางอิง ณ วันเร่ิมตนสัญญา 

ไดรับเงินตนคืนทั้งจํานวน (ในสวนการลงทุน
ตราสารหน้ี เงินฝากและตราสารทางการเงิน) 
+ ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร
แรนท 
ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร
แรนท  
=  (PR x ค าการเปลี่ ยนแปลงของดั ช นี
อางอิง) x มูลคาตามขนาดของสัญญาวอร
แรนท 

กรณีที่ 3 

1) คาการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วัน
พิจารณาดัชนีอางอิง > 15% ของระดับ
ดัชนีอางอิง ณ วันเร่ิมตนสัญญา หรือ 
2) คาการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันทํา
การใดทําการหน่ึงตลอดอายุโครงการจนถึง
วันพิจารณาดัชนีอางอิง> 15% ของระดับ
ดัชนีอางอิง ณ วันเร่ิมตนสัญญา (กองทุนจะ
ไมนําคาการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอางอิง
หลังจากวันทําการดังกลาวมาพิจารณาอีก) 

ไดรับเงินตนคืนทั้งจํานวน (ในสวนการลงทุน
ตราสารหน้ี เงินฝากและตราสารทางการเงิน) 
+ ผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนใน
สัญญาวอรแรนท 

ผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนในสญัญา
วอรแรนท  

= Rebate Rate x มูลคาตามขนาดของ
สัญญาวอรแรนท 

ในการพิจารณาวาเขาเง่ือนไขการไดรับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาคาการเปลี่ยนแปลง
ของดัชนีอางอิงทุกสิ้นวันทําการ  

ในกรณีที่เกิดเหตุการณใดๆ ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอเง่ือนไขและการคํานวณผลตอบแทนจากการลงทุนใน 
Warrant เชน คูสัญญามีการยกเลิกสัญญาอันเน่ืองมาจากสภาวะตลาดมีการผันผวนอยางรุนแรงจนไม
สามารถออก Warrant ใหกองทุนภายใตเง่ือนไขเดิมได กองทุนจึงตองเปลี่ยนคูสัญญาใหม เปนตน  การ
คํานวณผลตอบแทนดังกลาวจะเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวใน Warrant ที่กองทุนลงทุน ซ่ึงบริษัท
จัดการจะแจงเง่ือนไขดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่เกิดเหตุการณ
น้ันๆ ข้ึน โดยจะแจงผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

เง่ือนไขของ Warrant จะเปนไปตามสัญญาที่กองทุนไดทําการตกลงรวมกันกับทางธนาคารคูคา ทั้งน้ี
หากเกิดเหตุการณที่เกี่ยวของกับดัชนีอางอิงและ/หรือ บริษัทผูใหบริการดัชนีอยางมีนัยสําคัญ เชน 
หลักการการคํานวณดัชนีมีการเปลี่ยนแปลง ดัชนีถูกยกเลิก และ/หรือ บริษัทผูใหบริการดัชนีปดกิจการ 
เปนตน ซ่ึงอาจเปนเหตุใหสัญญา Warrant มีอันตองสิ้นสภาพกอนกําหนด ธนาคารคูคาจะทําการคํานวณ
ราคา Warrant เพ่ือใชในการยกเลกิสญัญากอนกําหนด  

ตัวอยางการไดรับเงินตนและผลตอบแทนจากการลงทุน 

สมมติฐาน 
- เงินลงทุนทั้งหมด 1,000,000 บาท แบงสดัสวนการลงทนุดังน้ี 

ประเภทหลักทรัพย/ทรัพยสิน สัดสวนการลงทุน (รอยละ) เงินลงทุน 
(บาท) 

สวนที่ 1 : ตราสารหน้ี เงินฝากและตราสารทาง
การเงิน 

98 980,000 
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สวนที่ 2 : สญัญาวอรแรนท 2 20,000 

รวม 100 1,000,000 

 
- ระดับของดชันีอางอิง ดังน้ี 

 ระดับของดัชนีอางอิง   
ณ วันทีเ่ร่ิมตนสัญญา 

ระดับสูงสุดของ
ดัชนีอางอิงระหวาง

อายุโครงการ 

ระดับของดัชนีอางอิง  
ณ วันพิจารณาดัชนี

อางอิง 

กรณีที่ 1 1,000 < 1,150 900 

กรณีที่ 2 1,000 < 1,150 1,150 

กรณีที ่3 

1) 

2) 

 

1,000 

1,000 

 

< 1,150 

> 1,150 

 

1,160 

ไมนํามาพิจารณา 

กรณีที่ 1 คาการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณาดชันีอางอิง ≤ 0% ดังน้ี 

เงินตน และ/หรือผลตอบแทน รวมเงินตนและ 
ผลตอบแทนทั้งหมดที่คาด

วาจะไดรับเมื่อครบอายุ
โครงการ 

สวนที่ 1 
ตราสารหน้ี เงิน
ฝากและตราสาร

ทางการเงิน 

สวนที่ 2 
สัญญาวอรแรนท 

 

1,000,000 บาท ไมไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในสญัญา
วอรแรนท 

1,000,000 บาท 

กรณีที่ 2 คาการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณาดชันีอางอิง > 0% แต ≤ 15% ของระดับดชันี
อางอิง ณ วันเร่ิมตนสญัญา ดังน้ี 

เงินตน และ/หรือผลตอบแทน รวมเงินตนและ 
ผลตอบแทนทั้งหมดที่คาด

วาจะไดรับเมื่อครบอายุ
โครงการ 

สวนที่ 1 
ตราสารหน้ี เงิน
ฝากและตราสาร

ทางการเงิน 

สวนที่ 2 
สัญญาวอรแรนท 

 

1,000,000 บาท 
 
 
 

75,000 บาท  
คํานวนจาก 

1. คาการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอางอิง 

(1,150/1,000) -1 = 0.15 

2. ผลตอบแทน   

(50% x 0.15) x 1,000,000 = 75,000 บาท 

1,000,000 + 75,000      
= 1,075,000 บาท 

กรณีที่ 3 คาการเปลี่ยนแปลงของดัชนี > 15% ของระดบัดัชนีอางอิง ณ วันเร่ิมตนสญัญาดังน้ี 

1) คาการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณาดชันีอางอิง > 15% ของระดับดชันีอางอิง ณ วันเร่ิมตน
สัญญา หรือ 

2) คาการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันทาํการใดทาํการหน่ึงตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณาดชันี
อางอิง> 15% ของระดับดัชนีอางอิง ณ วันเร่ิมตนสญัญา  
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เงินตน และ/หรือผลตอบแทน รวมเงินตนและ 
ผลตอบแทนทั้งหมดที่คาด

วาจะไดรับเมื่อครบอายุ
โครงการ 

สวนที่ 1 
ตราสารหน้ี เงิน
ฝากและตราสาร

ทางการเงิน 

สวนที่ 2 
สัญญาวอรแรนท 

 

1,000,000 บาท 18,000 บาท  

คํานวนจาก 

ผลตอบแทนชดเชย 

1.8% x 1,000,000 = 18,000 บาท 

1,000,000 + 18,000                

= 1,018,000 บาท 

สรุปผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอรแรนท 

กรณี
ที ่

เง่ือนไขและผลตอบแทน สวนที่ 1 

ตราสารหน้ี เงินฝาก
และตราสารทาง
การเงิน (บาท) 

สวนที่ 2 

สัญญาวอร
แรนท(บาท) 

รวมเงินตนและ 
ผลตอบแทน

ทั้งหมดที่คาดวาจะ
ไดรับเม่ือครบอายุ

โครงการ 

1 คาการเปลี่ยนแปลงของดัชนี 
ณ วันพิจารณาดัชนีอางอิง   
≤ 0% 

1,000,000 0 1,000,000 

2 

 

 

 

เง่ือนไข : 

คาการเปลี่ยนแปลงของดชันี 
ณ วันพิจารณาดัชนีอางอิง    
> 0% แต ≤ 15% ของระดบั
ดัชนีอางอิง ณ วันเร่ิมตน
สัญญา 

ผลตอบแทน : 

(PR x คาการเปลี่ยนแปลง
ของดัชนีอางอิง) x มูลคา
ตามขนาดของสัญญาวอร
แรนท 

1,000,000 75,000 1,075,000 

 

3 เง่ือนไข :  

1) คาการเปลี่ยนแปลงของ
ดัชนี ณ วันพิจารณาดชันี
อางอิง > 15% ของระดับ
ดัชนีอางอิง ณ วันเร่ิมตน
สัญญา หรือ 

2) คาการเปลี่ยนแปลงของ
ดัชนี ณ วันทาํการใดทาํการ
หน่ึงตลอดอายุโครงการจนถึง
วันพิจารณาดัชนีอางอิง> 
15% ของระดับดัชนีอางอิง 
ณ วันเร่ิมตนสัญญา  

ผลตอบแทน : 

Rebate Rate x มูลคาตาม
ขนาดของสญัญาวอรแรนท 

1,000,000 18,000 1,018,000 
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ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับดัชนี SET 50 Index (SET50 Index) ที่ Warrant ใชอางอิง 

เปนดัชนีราคาหุนที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดทําข้ึนเพ่ือใชแสดงระดับและความเคลื่อนไหว
ของราคาหุนสามัญ 50 ตัวที่มีมูลคาตลาดสูงและการซ้ือขายมีสภาพคลองสูงอยางสมํ่าเสมอ เปนดัชนี
ประเภท composite index คํานวณแบบถวงนํ้าหนักดวยมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market 
Capitalization Weight) ดัชนีมีการกระจายตัวอยางเพียงพอโดยองคประกอบแตละตัวมีนํ้าหนัก ≤ 20% 
ของนํ้าหนักทั้งหมด ตัวที่มีนํ้าหนักสูงสุดไดแก PTT = 11.79% (ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2562) 

ดัชนีไดรับการพัฒนาโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซ่ึงไมไดมีความเกี่ยวของกับบริษัทจัดการจึง
ทําหนาที่ไดอยางอิสระจากบริษัทจัดการ 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถเขาถึงขอมูลดัชนี SET 50 Index (SET50 Index) เพ่ือศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมได
ที่ www.set.or.th 

3.12. รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ :  

มีนโยบายการลงทุนซ่ึงสงผลใหมี net exposure ที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบ
ปบัญชีมากกวาหรือเทากับรอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธขิองกองทุน 

3.13. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :  

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชนเฉพาะจากหลักทรัพย ทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธี
อื่นอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังตอไปน้ี เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลักษณะของ
หลักทรัพยหรือทรัพยสินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

สวนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป  

1.  ประเภทของตราสาร ไดแก 

1.1  ตราสารทุน 

1.1.1  หุน 

1.1.2  share warrants 

1.1.3  TSR 

1.1.4  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่มี underlying เปนหุนหรือ share warrants 

1.1.5  ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพ่ิมเติม 

1.2  ตราสารหน้ี 

1.2.1  พันธบัตร 

1.2.2  ตั๋วเงินคลัง 

1.2.3  หุนกู (ไมรวมหุนกูแปลงสภาพ หุนกูอนุพันธ และตราสาร Basel III) 

1.2.4  B/E 

1.2.5  P/N 

1.2.6  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนกู 

1.2.7  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่มี underlying เปนพันธบัตรหรือหุนกู 

1.2.8  ตราสารหน้ีอื่นที่ มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหน้ีตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดเพ่ิมเติม 

1.3  ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน (ไมรวมตราสาร Basel III) 
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1.4  ตราสาร Basel III 

1.5  ศุกูก 

1.6  DW 

1.7  SN  

2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑในการลงทุน 

ทรัพยสินที่ บลจ. จะสามารถลงทุนไดตาม 1. ตองมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑที่ครบถวน 
ดังน้ี 

2.1  ไมมีขอกําหนดหรือเง่ือนไขที่ทําใหผูลงทุนมีภาระผูกพันมากกวามูลคาเงินลงทุนในตราสาร 

2.2  สามารถเปลี่ยนมือได (รวมถึงกรณีที่เปน B/E P/N หรือ SN ที่มีเง่ือนไขหามเปลี่ยนมือแตกองทุนได
ดําเนินการใหมีการรับโอนสิทธิเรียกรองในตราสารไดตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด หรือมีเง่ือนไขให
กองทุนสามารถขายคืนผูออกตราสารได)  

2.3  มีขอมูลเกี่ยวกับตราสารที่ บลจ. สามารถเขาถึงไดเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได
อยางสมํ่าเสมอ และมีขอมูลราคาที่สะทอนมูลคายุติธรรม โดยขอมูลดังกลาวตองอางอิงจากแหลงขอมูล
ที่เชื่อถือไดซ่ึงจัดทําตามหลักวิชาการอันเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

2.4  ในกรณีที่เปนการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกลาวเพ่ือชําระหน้ีการคา B/E หรือ P/N 
ดังกลาวตองมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังน้ี  

2.4.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2.4.2  ธนาคารออมสิน  

2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห  

2.4.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

2.4.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย  

2.4.6  ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  

2.4.7  ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย  

2.4.8  สถาบันการเงินตางประเทศที่มีลักษณะทํานองเดียวกับผูรับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 

ทั้งน้ี การอาวัลหรือการรับรองดังกลาวตองเปนการอาวัลหรือการรับรองผูสั่งจายหรือผูออกตั๋วทั้งจํานวน
รวมถึงดอกเบี้ย (ถามี) ตามที่ระบุไวใน B/E หรือ P/N  

2.5  การลงทุนใน SN ตองเปนไปตามเง่ือนไขเพ่ิมเติมดังน้ี 

2.5.1  SN มีการจายผลตอบแทนโดยอางอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ 
derivatives ตามที่ระบุในสวนที่ 6 ขอ 1 

2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําใหกองทุนตองรับมอบทรัพยสินใดๆ ทรัพยสินน้ันตองเปน
ทรัพยสินที่กองทุนสามารถลงทุนได เวนแตเปนไปตามมาตรฐานสากลซ่ึงกําหนดโดย International 
Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเปนทรัพยสินที่สามารถเปลี่ยนมือได โดยกอนการ
ลงทุน บลจ. ตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทําใหกองทุนตองรับมอบทรัพยสิน
ดังกลาวไวในหนังสอืชี้ชวน 

2.5.3  ในกรณีที่เปน SN ซ่ึงมีขอกําหนดหามเปลี่ยนมือ ผูออก SN ตองยินยอมใหกองทุนสามารถไถถอน 
SN ดังกลาวกอนครบอายุ เม่ือ บลจ. รองขอได 

2.5.4  ในกรณีที่เปน SN ซ่ึงเสนอขายในประเทศ  บลจ. ตองดําเนินการจัดใหมีขอตกลงกับผูออก SN 
ดังตอไปน้ีกอนการลงทุน 

2.5.4.1  ใหผูออก SN คํานวณและแจงมูลคายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวันสุดทาย
ของแตละเดือน ทั้งน้ี ในกรณีที่วันดังกลาวเปนวันหยุดทําการของ บลจ. ใหคํานวณและแจงมูลคา
ยุติธรรมภายในวันทําการถัดไป   
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2.5.4.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอราคาของ SN อยางมีนัยสําคัญ ใหผูออก SN คํานวณ
และแจงมูลคายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที  

สวนที่ 2 : ทรัพยสินประเภทหนวย CIS  หนวย infra และหนวย property กรณีเปนหนวยที่การออกอยู
ภายใตบังคับกฎหมายไทย 

ตองมีคุณสมบัติและหลักเกณฑในการลงทุนดังน้ี 

1.  มีคุณสมบัติและเปนไปตามหลักเกณฑในการลงทุนเชนเดียวกับขอกําหนดสําหรับตราสารทางการเงิน
ทั่วไปในสวนที่ 1 ขอ 2.1 - 2.3 

2.  ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหนวย CIS ของ MF  MF ดังกลาวตองมีนโยบายการลงทุนดังน้ี (ไมใช
กับการลงทุนในหนวย CIS ของกองทุนรวมทองคําที่ลงทุนในทองคําแทง)  

2.1  มีการลงทุนในทรัพยสินซ่ึงเปนประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได 

2.2  มีการลงทุนในทรัพยสินเม่ือใชวิธีคํานวณตามสัดสวน (pro rata) แลวไดผลเปนไปตามหลักเกณฑ 
single entity limit ของกองทุนน้ัน 

2.3  มีการลงทุนในทรัพยสินเม่ือใชวิธีคํานวณตามสัดสวน (pro rata) แลวไดผลเปนไปตามหลักเกณฑ 
product limit สําหรับทรัพยสินที่เปน SIP ของกองทุนน้ัน 

2.4  มีการลงทุนใน derivatives ที่เปนไปตามหลักเกณฑ global exposure limit ของกองทุนน้ัน 

สวนที่ 3 : ทรัพยสินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก  

ตองเปนเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากของผูรับฝากดังน้ี 

1.  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธรุกิจสถาบันการเงิน  

2.  ธนาคารออมสิน  

3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห  

4.  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย  

6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย  

7.  ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  

8.  ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย  

9.  สถาบันการเงินระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนสมาชิก 

10.  สถาบันการเงินตางประเทศที่มีลักษณะทํานองเดียวกับผูรับฝากตาม 1. - 9. 

สวนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

การลงทุนใน reverse repo ตองเปนไปตามหลักเกณฑดังน้ี 

1.  คูสัญญา  ตองเปนนิติบุคคลดังน้ีที่สามารถเขาเปนคูสัญญาใน reverse repo ไดตามกฎหมายไทย 

1.1  ธพ. 

1.2  บง. 

1.3  บค. 

1.4  บล. 

1.5  บริษัทประกันภัย 

1.6  ธปท. 

1.7  กองทุนฟนฟู 

1.8  นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 
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1.9  สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

2.  ตราสารที่ใชในการทํา reverse repo ตองเปนตราสารดังน้ี 

2.1  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตางประเทศ  โดยกรณีเปนตราสารภาครัฐตางประเทศตองมี 
credit rating อยูในอันดับ investment grade  

2.2  B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุนกูระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 
เปนผูมีภาระผูกพัน ซ่ึงมีอายุคงเหลือไมเกิน 1 ป 

2.3  B/E หรือ P/N ที่ TSFC เปนผูออก ที่มีกําหนดวันใชเงินตามตั๋วไมเกิน 270 วันนับแตวันออกตั๋ว และ
เปนตั๋วที่ถึงกําหนดใชเงินเม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเห็น 

2.4  B/E P/N หรือศุกูก ที่มีอายุไมเกิน 90 วันนับแตวันที่ออก ซ่ึงมี credit rating อยางใดอยางหน่ึงดังน้ี 

2.4.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยูในอันดับแรก โดยกรณีที่ เปน issuer rating ตองเปน 
credit rating ที่ไดมาจากการจัด credit rating ระยะสั้นดวย 

2.4.2  มี guarantor rating อยูในอันดับ investment grade  

2.5  ตราสารหน้ีซ่ึงมีอายุคงเหลือไมเกิน 1 ป ที่ข้ึนทะเบียนในตลาดซ้ือขายตราสารหน้ี หรือที่มีขอมูล
ราคาที่นาเชื่อถือและอางอิงไดซ่ึงมีการเปดเผยตอสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดังกลาวตองมี credit 
rating อยางใดอยางหน่ึงดังน้ี 

2.5.1  มี credit rating ระยะสั้นอยูใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงไดกับ 
credit rating ระยะสั้นดังกลาวตามที่ CRA ไดเปรียบเทียบไว  

2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยูใน 3 อันดับแรก 

2.6  ตราสารหน้ีซ่ึงมีอายุคงเหลือไมเกิน 1 เดือนที่ข้ึนทะเบียนในตลาดซ้ือขายตราสารหน้ี หรือที่มีขอมูล
ราคาที่นาเชื่อถือและอางอิงไดซ่ึงมีการเปดเผยตอสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดังกลาวตองมี credit 
rating อยางใดอยางหน่ึงดังน้ี 

2.6.1  มี credit rating ระยะสั้นอยูใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงไดกับ 
credit rating ระยะสั้นดังกลาวตามที่ CRA ไดเปรียบเทียบไว  

2.6.2  มี credit rating ระยะยาวอยูใน 4 อันดับแรก 

2.7  ทรัพยสินอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพ่ิมเติม 

3.  ระยะเวลาการรับชําระหน้ีของ reverse repo ตองไมเกิน 90 วัน 

4.  ขอกําหนดเพ่ิมเติมที่ บลจ. ตองปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo ตามเกณฑที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

สวนที่ 5 :  ธุรกรรมประเภทการใหยืมหลักทรัพย (securities lending)  

ตองเปนไปตามหลักเกณฑในการลงทุนดังน้ี 

1.  คูสัญญา ตองมีคูสัญญาอีกฝายหน่ึงเปนผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่
คูสัญญาดังกลาวกระทําการในฐานะตัวแทนของผูยืม ผูยืมตองเปนบุคคลดงัน้ีที่สามารถประกอบธุรกิจหรือ
ดําเนินกิจการไดตามกฎหมายไทย 

1.1  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL 

1.2  ธปท. 

1.3  กองทุนฟนฟู 

1.4  ธนาคารเพ่ือการนําเขาและการสงออกแหงประเทศไทย 

1.5  ธพ. 

1.6  บง. 

1.7  บล. 
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1.8  บริษัทประกันชีวิต 

1.9  กองทุนสวนบุคคลที่มีมูลคาทรัพยสินของผูลงทุนแตละรายตั้งแต 1 ลานบาทข้ึนไป 

1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

1.11  นิติบุคคลอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพ่ิมเติม 

2.  หลักทรัพยที่ใหยืม  ตองเปนหลักทรัพยที่อยูในระบบรับฝากหลักทรัพยของศูนยรับฝากหลักทรัพย 
หรือหลักทรัพยที่ ธปท. ทําหนาที่เปนนายทะเบียนหลักทรัพย  

3.  การวางหรือเรียกหลักประกัน  บลจ. ตองดําเนินการดังน้ี 

3.1  ดําเนินการใหมีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผูยืมเพ่ือเปนประกันการใหยืมหลักทรัพย โดยตอง
เปนหลักประกันดังน้ี  

3.1.1  เงินสด 

3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย 

3.1.3  B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุนกูระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง
ข้ึน เปนผูมีภาระผูกพัน  

3.1.4  B/E หรือ P/N ที่ TSFC เปนผูออก ที่มีกําหนดวันใชเงินตามตั๋วไมเกิน 270 วันนับแตวันออกตั๋ว
และเปนตั๋วที่ถึงกําหนดใชเงินเม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเห็น 

3.1.5  B/E P/N หรือศุกูก ที่มีอายุไมเกิน 90 วันนับแตวันที่ออก ซ่ึงมี credit rating อยางใดอยางหน่ึง
ดังน้ี 

3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยูในอันดับแรก โดยกรณีที่เปน issuer rating ตองเปน 
credit rating ที่ไดมาจากการจัด credit rating ระยะสั้นดวย 

3.1.5.2  มี guarantor rating อยูในอันดับ investment grade  

3.1.6  ตราสารหน้ีที่มี credit rating อยูในอันดับ investment grade 

3.1.7  หนังสือค้ําประกันที่ ธพ. เปนผูออกใหแกกองทุนเพ่ือเปนประกันการคืนหลักทรัพยใหแกกองทุน  

3.1.8  หุนจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยูในดัชนี SET50  ทั้งน้ี ในกรณีที่กองทุนไมมีนโยบายการ
ลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกลาวไมได 

3.1.9  หนวยลงทุนของ MMF 

3.2  ดําเนินการใหกองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลกัประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธอีื่นซ่ึงจะ
มีผลให บลจ. สามารถบังคับชําระหน้ีเอาจากหลักประกันดังกลาวไดโดยพลัน 

3.3  หามนําหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายตอหรือทาํใหไมสามารถบังคบัตาม
หลักประกันน้ันได เวนแตเปนการบังคับชําระหน้ีตามขอตกลงในธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยน้ันเอง 

3.4  ดํารงมูลคาหลักประกัน ณ สิ้นวัน > 100% ของมูลคาหลักทรัพยที่ใหยืม 

3.5  ในกรณีที่หลักประกันเปนเงินสด ใหนําเงินสดดังกลาวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพยสินดังน้ี 

3.5.1  เงินฝากใน ธพ.  หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 

3.5.2  บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังน้ี 

3.5.2.1  บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึนเปนผูมีภาระผูกพัน 

3.5.2.2  P/N ที่ TSFC เปนผูออก ที่มีกําหนดวันใชเงินตามตั๋วไมเกิน 270 วันนับแตวันออกตั๋ว และเปน
ตั๋วที่ถึงกําหนดใชเงินเม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเห็น 

3.5.2.3  P/N ที่มีอายุไมเกิน 90 วันนับแตวันที่ออก ซ่ึงมี credit rating อยางหน่ึงอยางใดดังน้ี 

3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยูในอันดับแรก โดยกรณีที่เปน issuer rating ตองเปน 
credit rating ที่ไดมาจากการจัด credit rating ระยะสั้นดวย 
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3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยูในอันดับ investment grade  

3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย 

3.5.4  reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย 

4.  ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา  ใหใชสัญญาที่มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยขอกาํหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญา
ยืมและใหยืมหลักทรัพยและหลักประกันในธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพย 

สวนที่ 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลักเกณฑการลงทุนดังน้ี 

1.  ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเขาเปนคูสัญญาไดตองมี underlying อยางใดอยาง
หน่ึงหรือหลายอยางดังน้ี 

1.1  ทรัพยสินที่กองทุนสามารถลงทุนได 

1.2  อัตราดอกเบี้ย 

1.3  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 

1.4  เครดิต เชน credit rating หรือ credit event เปนตน 

1.5  ทองคํา 

1.6  นํ้ามันดิบ 

1.7  ดัชนีกลุมสินคาโภคภัณฑ ดัชนีเงินเฟอ ดัชนีที่มีองคประกอบเปนสินคาหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 
หรือ 1.9  

1.8  ดัชนีที่มีองคประกอบเปนดัชนีตาม 1.7 

1.9  underlying อื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพ่ิมเติม 

ในกรณีที่ derivatives อางอิงกับราคาของ underlying ขางตน ราคาที่อางอิงดังกลาวตองเปนราคา
ปจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายลวงหนา (futures price) เทาน้ัน ทั้ งน้ี ราคาของ 
underlying อื่นที่ไมใชดัชนี หรือ underlying ที่เปนองคประกอบของดัชนีดังกลาว ตองเปนที่ยอมรับ
อยางกวางขวางและเปดเผยไวอยางแพรหลาย 

2.  เง่ือนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ไดตอเม่ือ 

2.1  กรณี MF ไดระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว
อยางชัดเจนในโครงการ 

2.2  เปนการเขาเปนคูสัญญาใน derivatives อยางใดอยางหน่ึงดังน้ี 

2.2.1  derivatives on organized exchange 

2.2.2  OTC derivatives ดังน้ี 

2.2.2.1 กรณีเปน OTC derivatives ในประเทศไทย ตองมีคูสัญญาอีกฝายหน่ึงเปน ธพ. ธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ตัวแทนซ้ือขาย derivatives หรือผูคา derivatives 

2.3  ในกรณีที่จะตองมีการชําระหน้ีดวยการสงมอบสินคาเม่ือ derivatives สิ้นสุดลง สินคาน้ันตองเปน
ทรัพยสินที่กองทุนสามารถลงทุนได  ทั้งน้ี ไมวากองทุนจะเปนผูมีสิทธิรับมอบหรือมีหนาที่สงมอบสินคา
น้ันก็ตาม 

3.  หลักเกณฑเพ่ิมเติมกรณี underlying เปนดัชนี  

ในกรณีที่ derivatives มี underlying เปนดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดังกลาวตองมีลักษณะดังน้ี 

3.1  เปนดัชนีที่มีการกําหนดวิธีการคํานวณไวอยางชัดเจน โดยมีการระบุแหลงขอมูลของ underlying 
หรือปจจัยตาง ๆ ที่นํามาใชในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีใหเปนปจจุบันตามความเหมาะสมของ
องคประกอบของดัชนี ทั้งน้ี underlying หรือปจจัยดังกลาวตองมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอยาง
เปนอิสระ 
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3.2  เปนดัชนีที่มีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี 

3.2.1  ดัชนีที่มีการกระจายตัวอยางเพียงพอ โดยเปนดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังน้ี 

3.2.1.1  ดัชนีทีอ่งคประกอบแตละตัวมีนํ้าหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั้งหมด 

3.2.1.2  ดัชนีที่องคประกอบตัวใดตัวหน่ึงมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั้งหมดในกรณีที่เปนไปตาม
สภาวะตลาด โดยองคประกอบตัวอื่นตองมีนํ้าหนักไมเกินอัตราที่กําหนดใน 3.2.1.1 

การพิจารณาการกระจายนํ้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไมตองนําองคประกอบที่เกี่ยวของกับทองคํา
หรือนํ้ามันดิบมาพิจารณา 

3.2.2  ดัชนีที่มีองคประกอบทั้งหมดเปนหรือเกี่ยวของกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเปนดัชนีราคาทองคํา
หรือนํ้ามันดิบ 

3.2.3  ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เปนไปตามเง่ือนไขครบถวนดังน้ี 

3.2.3.1  เปนดัชนีที่มีองคประกอบเปนตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนไดโดยตรง 

3.2.3.2  เม่ือคํานวณเงินลงทุนตามสัดสวน (pro rata) เสมือนหน่ึงวากองทุนลงทุนในตราสารหรือสญัญา
น้ันโดยตรงแลวไดผลเปนไปตามหลักเกณฑ single entity limit ของกองทุนน้ัน 

3.3  เปนดัชนีที่ไดรับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความนาเชื่อถือและทําหนาที่ไดอยางอิสระจาก บลจ. 
ทั้งน้ี หากปรากฏวาสถาบันดังกลาวเปนบริษัทในเครือของ บลจ.  บลจ. น้ันตองจัดใหมีมาตรการปองกัน
ความขัดแยงทางผลประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ 

3.4  มีการแสดงดัชนีน้ันๆ อยางตอเน่ืองเปนประจําทุกวันทําการผานสื่อที่มีการเสนอขอมูลอยางทัน
เหตุการณ 

3.5 ในกรณีที่เปนดัชนีกลุมสินคาโภคภัณฑ ดัชนีดังกลาวตองคํานวณจากตัวแปรอยางหน่ึงอยางใดหรือ
หลายอยางดังน้ี 

3.5.1  ราคาปจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายลวงหนา (futures price) ของสินคาโภค
ภัณฑ 

3.5.2 ดัชนีสินคาโภคภัณฑที่คํานวณจากราคาปจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
(futures price) ของสินคาโภคภัณฑสินคาใดสินคาหน่ึง 

3.5.3  ราคาสัญญาซ้ือขายลวงหนาที่อางอิงกับดัชนีสินคาโภคภัณฑตาม 3.5.2 

3.6  ในกรณีที่เปนดัชนีเงินเฟอ ดัชนีดังกลาวตองคํานวณโดยใชแหลงขอมูลอางอิงจากรายงานของ
หนวยงานราชการของประเทศไทยหรือตางประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินคาและบริการที่ บลจ. แสดง
ใหเห็นไดวาวิธีการคํานวณของผูพัฒนาดัชนีดังกลาวสามารถสะทอนอัตราเงินเฟอไดอยางเหมาะสม 

4.  หลกัเกณฑการจัดใหมีทรัพยสินที่เพียงพอตอการชําระหน้ีตามภาระผูกพัน (cover rule) 

บลจ. ตองจัดใหมีทรัพยสินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคลองในจํานวนที่เพียงพอตอภาระที่
กองทุนอาจตองชําระหน้ีตามขอตกลงเม่ือ derivatives สิ้นสุดลงไวตลอดเวลาที่ไดลงทุนใน derivatives 
น้ัน และเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

5.  หลักเกณฑเพ่ิมเติมสําหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงคเพ่ือการลดความเสี่ยง 

ในกรณีที่ บลจ. ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไมใชสิ่งเดียวกับทรัพยสินที่จะลดความเสี่ยง การ
ลงทุนใน derivatives ดังกลาวตองเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

6.  หลักเกณฑเพ่ิมเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 

บลจ. ตองจัดใหมีขอตกลงใน OTC derivatives ดังน้ี 

6.1  ใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึงคํานวณและแจงมูลคายุติธรรมของ derivatives ให บลจ. ทราบทุกวันที่ 15 
และวันสุดทายของแตละเดือน ทั้งน้ี ในกรณีที่วันดังกลาวเปนวันหยุดทําการของ บลจ.  ใหคํานวณและ
แจงมูลคายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป 

6.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอราคาของ derivatives อยางมีนัยสําคัญ ใหคูสัญญาอีก
ฝายหน่ึงคํานวณและแจงมูลคายุติธรรมของ derivatives ให บลจ. ทราบทันที 



กองทุนเปดไทยพาณิชยคอมเพล็กซรีเทิรน 1YB 

25 

6.3  คูสัญญาอีกฝายหน่ึงยินยอมใหมีการลางฐานะ derivatives เม่ือ บลจ. รองขอได 

7.  หลักเกณฑเพ่ิมเติมสําหรับการเขาเปนคูสัญญาใน credit derivatives 

บลจ. ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขดังน้ี 

7.1  เขาเปนคูสัญญาใน credit derivatives ไดเฉพาะเพ่ือการลดความเสี่ยงเทาน้ัน 

7.2  เขาเปนคูสัญญาไดเฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรม
อยางหน่ึงอยางใด ดังน้ี 

7.2.1  Credit Default Swap : ซ่ึงไดแก การตกลงในฐานะผูซ้ือประกันความเสี่ยงดานเครดิตที่เกี่ยวของ
กับความสามารถในการชําระหน้ีตาม obligation ของผูผูกพันตาม obligation น้ัน โดยคูสัญญาที่อยูใน
ฐานะผูขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะตองชําระเงินตามขอตกลงซ้ือประกันความเสี่ยงเม่ือเกิด 
credit event ข้ึนโดยจะมีผลใหขอตกลงซ้ือประกันความเสี่ยงครบกําหนดทันที (ในกรณีที่ไมเกิด credit 
event ขอตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกําหนดตามปกติ)  ทั้งน้ี ไมวา obligation จะมีเพียงรายการเดียว 
(Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซ่ึงกําหนดใหผูขายประกันความ
เสี่ยงมีหนาที่ชําระหน้ีเม่ือเกิด credit event ข้ึนกับ obligation รายการใดรายการหน่ึงเปนรายแรก (First 
to Default Swap) หรือเม่ือเกิด  credit event ข้ึนกับ obligation รายการใดรายการห น่ึงในกลุม 
obligation ซ่ึงจะมีการชําระราคากันเฉพาะในสวนของสินทรัพยรายน้ัน แตขอตกลงจะครบกําหนดเม่ือ
เกิด credit event ข้ึนกับ obligation ทุกรายการในกลุม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซ่ึงไดแก การตกลงในฐานะผูซ้ือประกันความเสี่ยงของสินทรัพย
อางอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะไดรับจากสินทรัพยอางอิง โดยผูขายประกันความเสี่ยงมี
ภาระผูกพันที่จะจายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อางอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลง
กัน และสวนที่ลดลง (ถามี) ของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยอางอิง เพ่ือแลกกับการที่ผูซ้ือประกันความ
เสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและสวนที่เพ่ิมข้ึน (ถามี) ของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยอางอิงใหกับผูขาย
ประกันความเสี่ยง จนกวาจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไมเกิด credit event) 

7.3  ตองใชสัญญามาตรฐานตามที่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สํานักงานยอมรับ ซ่ึงมีขอตกลงที่มีลักษณะดังน้ี 

7.3.1  มีผลใชบังคับไดตามกฎหมาย และไมขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยหรือกฎหมายอื่น 

7.3.2  ไมมีขอกําหนดที่ทําใหสิทธิที่กําหนดไวในตราสารหน้ีหรือสัญญาซ้ือขายลวงหนาที่ credit 
derivatives น้ันอางอิงเสื่อมเสียไป 

7.3.3  ไมมีขอกําหนดใหกองทุนตองชดใชความเสียหายใหแกคูสัญญา 

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในตางประเทศ 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชนเฉพาะจากหลักทรัพย ทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธี
อื่นอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังตอไปน้ี เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลักษณะของ
หลักทรัพยหรือทรัพยสินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

ทั้งน้ี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในตางประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกลาวตองเสนอขายหรือเปน
การทําสัญญาในประเทศที่มีหนวยงานกํากบัดแูลดานหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เปนสมาชิกสามัญ
ของ IOSCO หรือที่มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยตางประเทศที่เปนสมาชิกของ WFE หรือเปน
ตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS  

สวนที่ 1 :  ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป  

1.  ประเภทของตราสารตางประเทศ ไดแก 

1.1  ตราสารทุนตางประเทศ 

1.1.1  หุน 

1.1.2  share warrants 
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1.1.3  TSR 

1.1.4  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่มี underlying เปนหุนหรือ share warrants 

1.1.5  ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพ่ิมเติม 

1.2  ตราสารหน้ีตางประเทศ 

1.2.1  พันธบัตร 

1.2.2  ตั๋วเงินคลัง 

1.2.3  หุนกู  (ไมรวมหุนกูแปลงสภาพ หุนกูอนุพันธ และตราสาร Basel III) 

1.2.4  B/E 

1.2.5  P/N 

1.2.6  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนกู 

1.2.7  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่มี underlying เปนพันธบัตรหรือหุนกู 

1.2.8  ตราสารหน้ีอื่นที่ มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหน้ีตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดเพ่ิมเติม 

1.3  ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุนตางประเทศ (ไมรวมตราสาร Basel III)  

1.4  ตราสาร Basel III ตางประเทศ 

1.5  ศุกูก ตางประเทศ 

1.6  DW ตางประเทศ 

1.7  SN ตางประเทศ 

2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑในการลงทุน 

ทรัพยสินที่ บลจ. จะสามารถลงทุนไดตาม 1. ตองมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑที่ครบถวน 
ดังน้ี 

2.1  ไมมีขอกําหนดหรือเง่ือนไขที่ทําใหผูลงทุนมีภาระผูกพันมากกวามูลคาเงินลงทุนในตราสาร 

2.2  สามารถเปลี่ยนมือได  (รวมถึงกรณีที่เปน B/E P/N หรือ SN ที่มีเง่ือนไขหามเปลีย่นมือแตกองทนุได
ดําเนินการใหมีการรับโอนสิทธิเรียกรองในตราสารไดตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด หรือมีเง่ือนไขให
กองทุนสามารถขายคืนผูออกตราสารได)  

2.3  มีขอมูลเกี่ยวกับตราสารที่ บลจ. สามารถเขาถึงไดเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได
อยางสมํ่าเสมอ และมีขอมูลราคาที่สะทอนมูลคายุติธรรม โดยขอมูลดังกลาวตองอางอิงจากแหลงขอมูล
ที่เชื่อถือไดซ่ึงจัดทําตามหลักวิชาการอันเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

2.4  ในกรณีที่เปนการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกลาวเพ่ือชําระหน้ีการคา B/E หรือ P/N 
ดังกลาวตองมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังน้ี  

2.4.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2.4.2  สถาบันการเงินตางประเทศที่มีลักษณะทํานองเดียวกับผูรับฝากตาม 2.4.1 

ทั้งน้ี การอาวัลหรือการรับรองดังกลาวตองเปนการอาวัลหรือการรับรองผูสัง่จายหรือผูออกตั๋ว ทั้งจํานวน
รวมถึงดอกเบี้ย (ถามี) ตามที่ระบุไวใน B/E หรือ P/N  

2.5  การลงทุนใน SN ตองเปนไปตามเง่ือนไขเพ่ิมเติมดังน้ี 

2.5.1  SN มีการจายผลตอบแทนโดยอางอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ 
derivatives ตามที่ระบุในสวนที่ 6 ขอ 1 
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2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําใหกองทุนตองรับมอบทรัพยสินใดๆ ทรัพยสินน้ันตองเปน
ทรัพยสินที่กองทุนสามารถลงทุนได เวนแตเปนไปตามมาตรฐานสากลซ่ึงกําหนดโดย International 
Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเปนทรัพยสินที่สามารถเปลี่ยนมือได โดยกอนการ
ลงทุน บลจ. ตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทําใหกองทุนตองรับมอบทรัพยสิน
ดังกลาวไวในหนังสือชี้ชวน 

2.5.3  ในกรณีที่เปน SN ซ่ึงมีขอกําหนดหามเปลี่ยนมือ ผูออก SN ตองยินยอมใหกองทุนสามารถไถถอน 
SN ดังกลาวกอนครบอายุ เม่ือ บลจ. รองขอ 

2.5.4  ในกรณีที่เปน SN ซ่ึงเสนอขายในตางประเทศ ตองปรากฎวา SN น้ันมีราคาปรากฏในระบบขอมูล
ที่นาเชื่อถือไดซ่ึงเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ บลจ. ตองดําเนินการจัดใหมี
ขอตกลงกับผูออก SN ดังตอไปน้ีกอนการลงทุน 

2.5.4.1 ใหผูออก SN สงราคาที่เปนมูลคายุติธรรมของ SN ซ่ึงเกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกับที่ใชในการ
คํานวณราคาที่แสดงในระบบขอมูลที่นาเชื่อถือดังกลาว ให บลจ. ทุกวันที่ 15 และวันสุดทายของแตละ
เดือน  ทั้งน้ี ในกรณีที่วันดังกลาวเปนวันหยุดทําการของ บลจ. ใหคํานวณและแจงมูลคายุติธรรมภายใน
วันทําการถัดไป 

2.5.4.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอราคาของ SN อยางมีนัยสําคัญ ใหผูออก SN สงราคา
ที่เปนมูลคายุติธรรมของ SN มายัง บลจ. ทันที 

สวนที่ 2 : ทรัพยสินประเภทหนวย CIS  หนวย infra และหนวย property กรณีเปนหนวยที่การออกอยู
ภายใตบังคับกฎหมายในตางประเทศ 

ตองมีคุณสมบัติและหลักเกณฑในการลงทุนดังน้ี 

1.  มีคุณสมบัติและเปนไปตามหลักเกณฑในการลงทุนเชนเดียวกับขอกําหนดสําหรับตราสารทางการเงิน
ทั่วไปในสวนที่ 1 ขอ 2.1 - 2.3  

2.  เปนหนวยของกองทุน CIS ตางประเทศที่มีลักษณะดังน้ี 

2.1  การออกและการเสนอขายอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานตางประเทศที่กํากับดูแลดาน
หลักทรัพยและตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยซ่ึงเปนสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเปนหนวยของกองทุน CIS 
ตางประเทศที่มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยตางประเทศที่เปนสมาชิกของ WFE  

2.2  CIS operator ของกองทุนดังกลาวอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานกํากับดูแลที่เปนสมาชิก
สามัญของ IOSCO 

2.3  ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหนวยของกองทุน CIS ตางประเทศ กองทุน CIS ตางประเทศดังกลาว
ตองอยูภายใตหลักเกณฑการกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพ่ือผู
ลงทุนรายยอยของประเทศน้ัน 

3.  ประเทศที่กํากับดูแลการเสนอขายหนวยดังกลาวมีมาตรการใหความคุมครองผูลงทุนอยางเพียงพอ 
ทั้งน้ี ตามรายชื่อประเทศที่สํานักงานกําหนด 

4.  ในกรณีเปนการลงทุนของ MF ในหนวยของกองทุน CIS ตางประเทศ กองทุนดังกลาวตองมีการ
จํากัดการกูยืมไวเฉพาะกรณีมีเหตุจําเปนในการบริหารสภาพคลองเปนการชั่วคราวเทาน้ัน และมีนโยบาย
การลงทุนดังน้ี (ไมใชกับการลงทุนในหนวยของกองทุน CIS ตางประเทศซ่ึงเปนกองทุนรวมทองคําที่
ลงทุนในทองคําแทง) 

4.1  มีการลงทุนในทรัพยสินซ่ึงเปนประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF สามารถลงทุนไดในสัดสวน ≥ 80% 
ของ NAV ของกองทุน CIS ตางประเทศน้ัน 

4.2  มีการลงทุนในทรัพยสินเม่ือใชวิธีคํานวณตามสัดสวน (pro rata) แลวไดผลเปนไปตามหลักเกณฑ 
single entity limit ของ MF น้ัน ทั้งน้ี หลักเกณฑดังกลาวไมใชกับกรณีทรัพยสินที่เปน SIP 

4.3  มีการลงทุนในทรัพยสินเม่ือใชวิธีคํานวณตามสัดสวน (pro rata) แลวไดผลเปนไปตามหลักเกณฑ 
product limit สําหรับทรัพยสินที่เปน SIP ของ MF น้ัน 

4.4  มีการลงทุนใน derivatives ที่เปนไปตามหลักเกณฑ global exposure limit  ของ MF น้ัน 
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สวนที่ 3 :  ทรัพยสินประเภทเงินฝากตางประเทศ หรือตราสารตางประเทศที่เทียบเทาเงินฝาก  

ตองเปนเงินฝากตางประเทศ หรือตราสารตางประเทศที่เทียบเทาเงินฝาก ของผูรับฝากดังน้ี 

1.  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธรุกิจสถาบันการเงิน  

2.  สถาบันการเงินระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนสมาชิก 

3.  สถาบันการเงินตางประเทศที่มีลักษณะทํานองเดียวกับผูรับฝากตาม 1. - 2. 

สวนที่ 4 :  ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนในตางประเทศ (reverse repo) 

โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

สวนที่ 5 :  ธุรกรรมประเภทการใหยืมหลักทรัพยในตางประเทศ (securities lending)  

โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

สวนที่ 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ในตางประเทศ ตามหลักเกณฑการลงทุนดังน้ี 

1.  ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเขาเปนคูสัญญาไดตองมี underlying อยางใดอยาง
หน่ึงหรือหลายอยางดังน้ี 

1.1  ทรัพยสินที่กองทุนสามารถลงทุนได 

1.2  อัตราดอกเบี้ย 

1.3  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 

1.4  เครดิต เชน credit rating หรือ credit event เปนตน 

1.5  ทองคํา 

1.6  นํ้ามันดิบ 

1.7  ดัชนีกลุมสินคาโภคภัณฑ ดัชนีเงินเฟอ ดัชนีที่มีองคประกอบเปนสินคาหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 
หรือ 1.9  

1.8  ดัชนีที่มีองคประกอบเปนดัชนีตาม 1.7 

1.9  underlying อื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพ่ิมเติม 

ในกรณีที่ derivatives อางอิงกับราคาของ underlying ขางตน ราคาที่อางอิงดังกลาวตองเปนราคา
ปจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายลวงหนา (futures price) เทาน้ัน ทั้ งน้ี ราคาของ 
underlying อื่นที่ไมใชดัชนี หรือ underlying ที่เปนองคประกอบของดัชนีดังกลาว ตองเปนที่ยอมรับ
อยางกวางขวางและเปดเผยไวอยางแพรหลาย 

2.  เง่ือนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ไดตอเม่ือ 

2.1  กรณี MF ไดระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว
อยางชัดเจนในโครงการ 

2.2  เปนการเขาเปนคูสัญญาใน derivatives อยางใดอยางหน่ึงดังน้ี 

2.2.1  derivatives on organized exchange 

2.2.2  OTC derivatives ดังน้ี 

2.2.2.1  กรณีเปน OTC derivatives ในตางประเทศ ตองมีคูสัญญาอีกฝายหน่ึงเปนนิติบุคคลที่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบธรุกิจ derivatives ที่อยูภายใตการกํากับดูแลโดยหนวยงานกํากับดูแลดานหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยที่เปนสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือที่เปนสมาชิกของ WFE  

2.3  ในกรณีที่จะตองมีการชําระหน้ีดวยการสงมอบสินคาเม่ือ derivatives สิ้นสุดลง สินคาน้ันตองเปน
ทรัพยสินที่กองทุนสามารถลงทุนได  ทั้งน้ี ไมวากองทุนจะเปนผูมีสิทธิรับมอบหรือมีหนาที่สงมอบสินคา
น้ันก็ตาม 
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3.  หลักเกณฑเพ่ิมเติมกรณี underlying เปนดัชนี  

ในกรณีที่ derivatives มี underlying เปนดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดังกลาวตองมีลักษณะดังน้ี 

3.1  เปนดัชนีที่มีการกําหนดวิธีการคํานวณไวอยางชัดเจน โดยมีการระบุแหลงขอมูลของ underlying 
หรือปจจัยตาง ๆ ที่นํามาใชในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีใหเปนปจจุบันตามความเหมาะสมของ
องคประกอบของดัชนี  ทั้งน้ี underlying หรือปจจัยดังกลาวตองมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอยาง
เปนอิสระ 

3.2  เปนดัชนีที่มีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี 

3.2.1  ดัชนีที่มีการกระจายตัวอยางเพียงพอ โดยเปนดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังน้ี 

3.2.1.1  ดัชนีที่องคประกอบแตละตัวมีนํ้าหนัก ≤ 20% ของนํ้าหนักทั้งหมด 

3.2.1.2  ดัชนีที่องคประกอบตัวใดตัวหน่ึงมีนํ้าหนัก ≤ 35% ของนํ้าหนักทั้งหมดในกรณีที่เปนไปตาม
สภาวะตลาด โดยองคประกอบตัวอื่นตองมีนํ้าหนักไมเกินอัตราที่กําหนดใน 3.2.1.1 

การพิจารณาการกระจายนํ้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไมตองนําองคประกอบที่เกี่ยวของกับทองคํา
หรือนํ้ามันดิบมาพิจารณา 

3.2.2  ดัชนีที่มีองคประกอบทั้งหมดเปนหรือเกี่ยวของกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเปนดัชนีราคาทองคํา
หรือนํ้ามันดิบ 

3.2.3  ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เปนไปตามเง่ือนไขครบถวนดังน้ี 

3.2.3.1  เปนดัชนีที่มีองคประกอบเปนตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนไดโดยตรง 

3.2.3.2  เม่ือคํานวณเงินลงทุนตามสัดสวน (pro rata) เสมือนหน่ึงวากองทุนลงทุนในตราสารหรือสญัญา
น้ันโดยตรงแลวไดผลเปนไปตามหลักเกณฑ single entity limit ของกองทุนน้ัน 

3.3  เปนดัชนีที่ไดรับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความนาเชื่อถือและทําหนาที่ไดอยางอิสระจาก บลจ. 
ทั้งน้ี หากปรากฏวาสถาบันดังกลาวเปนบริษัทในเครือของ บลจ.  บลจ. น้ันตองจัดใหมีมาตรการปองกัน
ความขัดแยงทางผลประโยชนอยางมีประสิทธิภาพดวย 

3.4  มีการแสดงดัชนีน้ันๆ อยางตอเน่ืองเปนประจําทุกวันทําการผานสื่อที่มีการเสนอขอมูลอยางทัน
เหตุการณ 

3.5  ในกรณีที่เปนดัชนีกลุมสินคาโภคภัณฑ ดัชนีดังกลาวตองคํานวณจากตัวแปรอยางหน่ึงอยางใดหรือ
หลายอยางดังน้ี 

3.5.1  ราคาปจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายลวงหนา (futures price) ของสินคาโภค
ภัณฑ 

3.5.2  ดัชนีสินคาโภคภัณฑที่คํานวณจากราคาปจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
(futures price) ของสินคาโภคภัณฑสินคาใดสินคาหน่ึง 

3.5.3  ราคาสัญญาซ้ือขายลวงหนาที่อางอิงกับดัชนีสินคาโภคภัณฑตาม 3.5.2 

3.6  ในกรณีที่เปนดัชนีเงินเฟอ ดัชนีดังกลาวตองคํานวณโดยใชแหลงขอมูลอางอิงจากรายงานของ
หนวยงานราชการของประเทศไทยหรือตางประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินคาและบริการที่ บลจ. แสดง
ใหเห็นไดวาวิธีการคํานวณของผูพัฒนาดัชนีดังกลาวสามารถสะทอนอัตราเงินเฟอไดอยางเหมาะสม 

4.  หลักเกณฑการจัดใหมีทรัพยสินที่เพียงพอตอการชําระหน้ีตามภาระผูกพัน (cover rule) 

บลจ. ตองจัดใหมีทรัพยสินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคลองในจํานวนที่เพียงพอตอภาระที่
กองทุนอาจตองชําระหน้ีตามขอตกลงเม่ือ derivatives สิ้นสุดลงไวตลอดเวลาที่ไดลงทุนใน derivatives 
น้ัน และเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

5.  หลักเกณฑเพ่ิมเติมสําหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงคเพ่ือการลดความเสี่ยง 

ในกรณีที่ บลจ. ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไมใชสิ่งเดียวกับทรัพยสินที่จะลดความเสี่ยง การ
ลงทุนใน derivatives ดังกลาวตองเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด   
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6.  หลักเกณฑเพ่ิมเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 

บลจ. ตองจัดใหมีขอตกลงใน OTC derivatives ดังน้ี 

6.1  ใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึงคํานวณและแจงมูลคายุติธรรมของ derivatives ให บลจ. ทราบทุกวันที่ 15 
และวันสุดทายของแตละเดือน  ทั้งน้ี ในกรณีที่วันดังกลาวเปนวันหยุดทําการของ บลจ.  ใหคํานวณและ
แจงมูลคายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป 

6.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอราคาของ derivatives อยางมีนัยสําคัญ ใหคูสัญญาอีก
ฝายหน่ึงคํานวณและแจงมูลคายุติธรรมของ derivatives ให บลจ. ทราบทันที 

6.3  คูสัญญาอีกฝายหน่ึงยินยอมใหมีการลางฐานะ derivatives เม่ือ บลจ. รองขอได 

7.  หลักเกณฑเพ่ิมเติมสําหรับการเขาเปนคูสัญญาใน credit derivatives 

บลจ. ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขดังน้ี 

7.1  เขาเปนคูสัญญาใน credit derivatives ไดเฉพาะเพ่ือการลดความเสี่ยงเทาน้ัน 

7.2  เขาเปนคูสัญญาไดเฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรม
อยางหน่ึงอยางใด ดังน้ี 

7.2.1  Credit Default Swap : ซ่ึงไดแก การตกลงในฐานะผูซ้ือประกันความเสี่ยงดานเครดิตที่เกี่ยวของ
กับความสามารถในการชําระหน้ีตาม obligation ของผูผูกพันตาม obligation น้ัน โดยคูสัญญาที่อยูใน
ฐานะผูขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะตองชําระเงินตามขอตกลงซ้ือประกันความเสี่ยงเม่ือเกิด 
credit event ข้ึนโดยจะมีผลใหขอตกลงซ้ือประกันความเสี่ยงครบกําหนดทันที (ในกรณีที่ไมเกิด credit 
event ขอตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกําหนดตามปกติ)  ทั้งน้ี ไมวา obligation จะมีเพียงรายการเดียว 
(Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซ่ึงกําหนดใหผูขายประกันความ
เสี่ยงมีหนาที่ชําระหน้ีเม่ือเกิด credit event ข้ึนกับ obligation รายการใดรายการหน่ึงเปนรายแรก (First 
to Default Swap) หรือเม่ือเกิด  credit event ข้ึนกับ obligation รายการใดรายการห น่ึงในกลุม 
obligation ซ่ึงจะมีการชําระราคากันเฉพาะในสวนของสินทรัพยรายน้ัน แตขอตกลงจะครบกําหนดเม่ือ
เกิด credit event ข้ึนกับ obligation ทุกรายการในกลุม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซ่ึงไดแก การตกลงในฐานะผูซ้ือประกันความเสี่ยงของสินทรัพย
อางอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะไดรับจากสินทรัพยอางอิง โดยผูขายประกันความเสี่ยงมี
ภาระผูกพันที่จะจายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อางอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลง
กัน และสวนที่ลดลง (ถามี) ของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยอางอิง เพ่ือแลกกับการที่ผูซ้ือประกันความ
เสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและสวนที่เพ่ิมข้ึน (ถามี) ของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยอางอิงใหกับผูขาย
ประกันความเสี่ยง จนกวาจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไมเกิด credit event) 

7.3  ตองใชสัญญามาตรฐานตามที่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สํานักงานยอมรับ ซ่ึงมีขอตกลงที่มีลักษณะดังน้ี 

7.3.1  มีผลใชบังคับไดตามกฎหมาย และไมขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยหรือกฎหมายอื่น 

7.3.2  ไมมีขอกําหนดที่ทําใหสิทธิที่กําหนดไวในตราสารหน้ีหรือสัญญาซ้ือขายลวงหนาที่ credit 
derivatives น้ันอางอิงเสื่อมเสียไป 

7.3.3  ไมมีขอกําหนดใหกองทุนตองชดใชความเสียหายใหแกคูสัญญา 

3.14. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น เพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนรวม: 

อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น เพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนรวมในประเทศและ
ตางประเทศ 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชนเฉพาะจากหลักทรัพย ทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธี
อื่นอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังตอไปน้ี เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลักษณะของ
หลักทรัพยหรือทรัพยสินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 
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สวนที่ 1 : อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจํากดัอตัราสวน 

2 ตราสารภาครัฐตางประเทศ  

2.1 กรณีมี credit rating อยูใน 2 อันดับแรกข้ึนไป 

ไมจํากดัอตัราสวน 

2.2 กรณีมี credit rating อยูในระดับ investment 
grade แตต่ํากวา 2 อันดับแรก 

ไมเกิน 35% 

3 หนวย CIS  ไมจํากดัอตัราสวน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝาก
หรือผูออกตราสารมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี 

4.1  มี credit rating อยูในระดับ investment grade   

4.2  เปนธนาคารออมสิน  ทัง้น้ี เฉพาะเงินฝากหรือ
ตราสารที่รัฐบาลเปนประกัน  

ไมเกิน 20% 

หรือไมเกิน 10% เม่ือเปนการลงทุนใน
ตางประเทศหรือผูมีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู
ตางประเทศ โดยเลอืกใช credit rating แบบ 
national scale ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด 

 5 ตราสารที่มีลกัษณะครบถวนดังน้ี 
5.1  เปนตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN หรือ 
ศุกูก ที่ผูออกจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย หรือสาขา
ของ ธพ. ตางประเทศทีไ่ดรับอนุญาตใหประกอบ
ธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี 

5.2.1  ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3  ในกรณีทีเ่ปนตราสารที่มีกาํหนดวันชาํระหน้ี  
< 397 วัน นับแตวันทีล่งทุน และไมไดมีลกัษณะตาม 
5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมีภาระผูกพันตามตราสารดังกลาว
ตองเปนบุคคลดังน้ี 

5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวย
ธุรกิจสถาบันการเงิน  

5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห  

5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร  

5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสนิเชื่อที่อยูอาศัย  

5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหง
ประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแหงประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

ไมเกินอัตราดังน้ี แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

(1) 10% หรือ 

(2) นํ้าหนักของตราสารทีล่งทุน 
ใน benchmark + 5% 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

5.4  มี credit rating อยูในระดับ investment 
grade 

5.5  ในกรณีที่เปนตราสารทีมี่กําหนดวันชาํระหน้ี  
> 397 วัน นับแตวันทีล่งทุน ตองข้ึนทะเบียนหรืออยู
ในระบบของ regulated market 

6 ทรัพยสินดังน้ี 

6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือ
ขายหลกัทรัพยสาํหรับผูลงทุนทั่วไปของ SET หรือ
ของตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยตางประเทศ (แตไม
รวมถึงตราสารทุนทีผู่ออกตราสารอยูระหวาง
ดําเนินการแกไขเหตุทีอ่าจทาํใหมีการเพิกถอนการ
เปนหลักทรัพยซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย
หลกัทรัพยตางประเทศ)  

6.2 ตราสารทุนทีอ่อกโดยบริษัทที่จัดตั้งข้ึนไมวา
ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ ซ่ึงหุน
ของบริษัทดังกลาวซ้ือขายในกระดานซ้ือขาย
หลกัทรัพยสําหรับผูลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของ
ตลาดซ้ือขายหลักทรัพยตางประเทศ (แตไมรวมถึง
บริษัทที่อยูระหวางดําเนินการแกไขเหตุที่อาจทาํให
มีการเพิกถอนหุนออกจากการซ้ือขายใน SET หรือ
ในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยตางประเทศ) 

6.3 หุนทีอ่ยูในระหวาง IPO เพ่ือการจดทะเบียน 
ซ้ือขายตาม 6.1 

6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังน้ี  
6.4.1 เปนตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN 
หรือศกุูก ที่ผูออกจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารน้ันในตางประเทศ หรือผูออก
จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ (แตไมรวมสาขา
ของ ธพ.ตางประเทศที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
ธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรือเปนตราสาร Basel 
III 

6.4.2 มี credit rating อยูในระดับ investment 
grade 

(กรณีเปนการลงทุนในตางประเทศหรือผูมีภาระ
ผูกพันมีภูมิลาํเนาอยูตางประเทศ สามารถ
เลอืกใชcredit rating แบบ national scale ซ่ึง
เปนไปตามเกณฑทีส่ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด) 

6.4.3 เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหน่ึง
ดังน้ี 

6.4.3.1 ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือใน
ตลาดซ้ือขายหลักทรัพยตางประเทศ 

6.4.3.2 ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไป
โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

6.4.3.3 ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกาํหนดวันชําระหน้ี  

รวมกันไมเกินอตัราดังน้ี แลวแตอตัราใด 
จะสูงกวา 

(1) 10% หรือ 

(2) นํ้าหนักของทรัพยสินทีล่งทุนใน 
benchmark + 5% 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 
< 397 วัน นับแตวันทีล่งทุน และไมไดมีลักษณะ
ตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูมีภาระผูกพันตาม 
ตราสารดังกลาวตองเปนบุคคลดังน้ี 

6.4.3.3.1 บคุคลตามขอ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 

6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหวางประเทศทีป่ระเทศ
ไทยเปนสมาชิก 

6.4.3.3.3 สถาบันการเงินตางประเทศที่มีลักษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตามขอ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณีที่เปนตราสารทีมี่กําหนดวันชําระหน้ี  
> 397 วัน นับแตวันทีล่งทุน ตองข้ึนทะเบียนหรืออยู
ในระบบของ regulated market 

6.5 DW ที่มี issuer rating อยูในระดับ investment 
grade 

6.6 ธุรกรรมดังน้ี ที่คูสญัญามี credit rating อยูใน
ระดับ investment grade 

(กรณีเปนการลงทุนในตางประเทศทีคู่สญัญาใน
ฐานะผูมีภาระผูกพันมีภูมิลาํเนาอยูตางประเทศ 
สามารถเลือกใช credit rating แบบ national scale 
ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่สาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด) 

6.6.1 reverse repo 

6.6.2 OTC derivatives 

6.7 หนวย infra หรือหนวย property ที่มีลักษณะ
ครบถวน ดังน้ี 

6.7.1 จดทะเบียนซ้ือขายหรืออยูในระหวาง IPO 
เพ่ือการจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขาย
หลกัทรัพยสําหรับผูลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของ
ตลาดซ้ือขายหลักทรัพยตางประเทศ (แตไมรวมถึง
หนวยดังกลาวที่อยูระหวางดาํเนินการแกไขเหตทุี่
อาจทาํใหมีการเพิกถอนหนวยดังกลาวออกจากการ
ซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย
ตางประเทศ) 

6.7.2 เปนหนวยของกองทนุที่ไมไดมีลักษณะ
กระจายการลงทุนในกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน 
อสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชา แลวแตกรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางที่สาํนักงานกําหนด 

7 หนวย infra หรือหนวย property ของกองทุนที่มี
ลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสราง
พ้ืนฐาน อสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชาแลวแต
กรณี (diversified fund) ตามแนวทางทีส่ํานักงาน
กําหนด และมีลกัษณะตาม 6.7.1 

ไมจํากดัอตัราสวน 

8 ทรัพยสินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในขอ 1 - ขอ 7 
(SIP) 

รวมกันไมเกิน 5% 

 



กองทุนเปดไทยพาณิชยคอมเพล็กซรีเทิรน 1YB 

34 

หมายเหตุ : ในกรณีเปนทรัพยสินดังน้ี ไมมีขอกําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูรับฝาก ผูออก
ตราสารหรือคูสัญญาแลวแตกรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 

สวนที่ 2 : อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามกลุมกิจการ (group limit)* 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพยสินของบริษัททุกบริษัททีอ่ยูใน
กลุมกิจการเดียวกันหรือการเขาเปนคูสัญญาใน
ธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกลาว  

ไมเกินอัตราใดอัตราหน่ึงดังน้ี แลวแต 
อัตราใดจะสูงกวา 

(1)  25% หรือ 

(2)  นํ้าหนักของทรัพยสินทีล่งทุนใน 
benchmark + 10%  

*หมายเหตุ : ในกรณีเปนทรัพยสินดังน้ี ไมมีขอกําหนดเกี่ยวกับ group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 

สวนที่ 3 : อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามประเภททรัพยสิน (product limit)** 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

 1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก B/E หรือ 
P/N ที่นิตบิุคคลตามกฎหมายไทย (ไมรวมถึงสาขา
ในตางประเทศของนิตบิุคคลดังกลาว) เปนผูออก  
ผูสั่งจาย หรือคูสัญญา ดังน้ี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งข้ึน 

1.2 ธพ. 

1.3 บง. 

1.4 บค. 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ที่อยูอาศัย 

(ไมรวมถึงทรัพยสินทีก่องทนุไดรับโอนกรรมสิทธิ์มา
จากคูสญัญาตาม reverse repo หรือ securities 
lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไมเกิน 45% เฉลี่ยในรอบปบญัชีเวน
แตเปน MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ป ใหเฉลี่ย
ตามรอบอายุกองทุน 

- อัตราขางตนไมใชกับ MF ที่อายุกองทุน 
คงเหลอื < 6 เดือน  ทั้งน้ี เฉพาะ MF ที่มี 
อายุโครงการ > 1 ป  

  
 

 

 2 ทรัพยสินดังน้ี 

2.1 B/E P/N หรือ SN ที่มีเง่ือนไขหามเปลี่ยนมือแต
กองทุนไดดาํเนินการใหมีการรับโอนสิทธิเรียกรอง
ในตราสารไดตามวธิีการที่กฎหมายกําหนด หรือมี
เง่ือนไขใหกองทุนสามารถขายคืนผูออก 
ตราสารได 

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทยีบเทาเงินฝากทีมี่
ระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  

2.3 total SIP ตามขอ 5 ของสวนน้ี 

(ขอน้ีไมใชกับการลงทุนของกองทุนรวมปด และ
กองทุน buy & hold ทีล่งทนุใน B/E P/N SN เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก ที่มีอายุไมเกิน

รวมกันไมเกิน 25% 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 
อายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมีการ
ลงทุนใน derivatives เพ่ือใหทรัพยสินดังกลาวมี
อายุสอดคลองกับอายุกองทนุ) 

 3 reverse repo ไมเกิน 25% 

 4 securities lending   ไมเกิน 25% 

 5 total SIP ซ่ึงไดแก ทรัพยสนิตามขอ 8 ในสวนที่ 1 
: อตัราสวนการลงทุนที่คาํนวณตามผูออกทรัพยสิน
หรือคูสัญญา (single entity limit)  
แตไมรวมถึงตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN     
ศุกูก หรือ Basel III ที่มีลักษณะครบถวนดังน้ี 

5.1  มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ 6 ใน
สวนที่ 1 : อตัราสวนการลงทุนที่คาํนวณตามผูออก
ทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit)  

5.2  มี credit rating อยูในระดับต่าํกวา 
investment grade หรือไมมี credit rating 

รวมกันไมเกิน 15% 

 

6 derivatives ดังน้ี 

6.1 การเขาทาํธุรกรรม 
derivatives ที่มี
วัตถุประสงคเพ่ือการลด
ความเสี่ยง (hedging)  

ไมเกินมูลคาความเสี่ยงที่มีอยู  

6.2 การเขาทาํธุรกรรม 
derivatives ที่มิใชเพ่ือ
การลดความเสี่ยง  
(non-hedging) 

global exposure limit 

6.2.1 กรณีกองทุนไมมีการลงทุนแบบซับซอน1  

จํากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยตองไม
เกิน 100% ของ NAV 

6.2.2 กรณีกองทนุมีการลงทุนแบบซับซอน2  

จํากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลคา
ความเสียหายสูงสดุ (value-at-risk : VaR) ของกองทุนตองเปนดังน้ี 
(1)  absolute VaR < 20% ของ NAV  
(2)  relative VaR < 2 เทา ของ VaR ของ benchmark 

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซอน”  หมายความวา  การลงทุนใน
สัญญาซ้ือขายลวงหนาที่มีกลยุทธแบบซับซอน (complex strategic 
investment) หรือการลงทนุในสัญญาซ้ือขายลวงหนาที่มีความซับซอน 
(exotic derivatives) 

**หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทุน
ไมมีขอกําหนดเกี่ยวกับ product limit 
1,2 รายละเอยีดของการคํานวณ ใหพิจารณาตามหลักเกณฑที่สํานักงานประกาศกําหนด 

สวนที่ 4 : อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

1 หุนของบริษัทรายใดรายหน่ึง 

 

ทุก MF รวมกันภายใตการจัดการของ บลจ. ราย
เดียวกันตองมีจํานวนหุนของบริษัทรวมกัน < 25% 
ของจํานวนสทิธอิอกเสียงทัง้หมดของบริษัทน้ัน  
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

2 ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ตราสาร 
Basel III และศุกูกของผูออกรายใดราย
หน่ึง  
(ไมรวมถึงตราสารหน้ีภาครัฐไทย หรือตรา
สารหน้ีภาครัฐตางประเทศ) 

2.1 ไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาหน้ีสินทางการเงิน 
(financial liability)3 ของผูออกตราสารรายน้ัน ตามที่
เปดเผยไวในงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ลาสดุ โดยไมใหนับรวมมูลคาหน้ีสินดังกลาวของ
เจาหน้ีที่มีความเกี่ยวของกับผูออก เชน เงินกูยืมจาก
กิจการ ที่เกี่ยวของกัน เปนตน 

ทั้งน้ี ในกรณีที่ผูออกตราสารไมมีหน้ีสินทางการเงิน
ตามที่เปดเผยไวในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีลาสุด4 ใหใชอัตราสวนไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคา
การออกและเสนอขายตราสารตามขอน้ีของ   ผูออก
รายน้ันเปนรายคร้ัง เวนแต ในกรณีที่ผูออกตราสารได
มีการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยในลกัษณะเปนโครงการ (bond issuance 
program) ใหพิจารณาเปนรายโครงการ 

2.2 ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอน้ีโดย
เปนตราสารทีอ่อกใหมและมี credit rating อยูในระดับ
ต่ํากวาinvestment grade หรือไมมี credit rating ให 
บลจ. ลงทุนเพ่ือกองทุนภายใตการจัดการของ บลจ. 
รายเดียวกันรวมกันไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาการออก
และเสนอขายตราสารดังกลาวเปนรายคร้ัง เวนแตกรณี
ที่ผูออกตราสารไดมีการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูล
การเสนอขายหลกัทรัพยในลักษณะเปนโครงการ 
(bond issuance program) ใหพิจารณาเปนราย
โครงการ 

(อัตราสวนตาม 2.2 ไมใชกบักรณีเปนตราสารที่ออก
โดยบุคคลดังน้ี  

 1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธรุกิจ
สถาบันการเงิน 

 2. ธนาคารออมสิน 

 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห 

 4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

 5. บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ที่อยูอาศัย 

 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย  

 7. ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศ
ไทย  

 8. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

 9. บล. 

 10. สถาบันการเงินระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปน
สมาชกิ 

 11. สถาบันการเงินตางประเทศที่มีลักษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตาม  1. – 9.) 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

 3 หนวย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไมเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย CIS ทั้งหมดของ 
MF หรือกองทุน CIS ตางประเทศ ทีอ่อกหนวยน้ัน   

- อัตราขางตนไมใชกับการลงทุนดังน้ี 

(1) การลงทุนในหนวย CIS ของกองทุนที่มีลกัษณะ   
ครบถวนดังน้ี โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

(1.1) มีขนาดเลก็  

(1.2) จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(1.3) เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 

 4 
 

หนวย infra ของกองทุนใดกองทนุหน่ึง ไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย infra ทั้งหมดของ
กองทุน infra ที่ออกหนวยน้ัน เวนแตเปนหนวย infra 
ของกองทุนที่มีลกัษณะครบถวนดังน้ี โดยไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน 

(1) มีขนาดเลก็  

(2) จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(3) เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 

 5 
 

หนวย property ของกองทนุใดกองทุนหน่ึง ไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย property ทั้งหมด
ของกองทุน property ทีอ่อกหนวยน้ัน เวนแตเปน
หนวย property ของกองทนุที่มีลักษณะครบถวนดังน้ี 
โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

(1) มีขนาดเลก็  

(2) จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(3) เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 

หมายเหตุ : 3หน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ใหพิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผูออกตราสาร
ดังกลาวไดจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีน้ัน โดยเปนมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล เชน International Financial Reporting Standards 
(IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เปนตน 
                        4รวมถึงกรณียังไมครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในคร้ังแรกของผูออกตราสาร 

ทั้งน้ี การคํานวณสัดสวนตามนโยบายการลงทุนและอัตราสวนการลงทุน ใหเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แกไขเพ่ิมเติม 

สวนที่ 5 : การดําเนินการเม่ือทรัพยสินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไมเปนไปตามอัตราสวน 

1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด แตตอมาทรัพยสินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่
เปลี่ยนแปลงไปจนเปนเหตุใหขาดคุณสมบัติในการเปนทรัพยสินที่กองทุนสามารถลงทุนไดอีกตอไป 
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนและวันที่ทรัพยสินขาด
คุณสมบัติ และจัดสงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจัดสงตอผูดูแลผลประโยชน 
ภายในวันทําการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกลาว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวที่บริษัทจัดการ 

(2) จําหนายทรัพยสินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ 
แตตองไมเกินกวา 90 วันนับแตวันที่ทรัพยสินน้ันขาดคุณสมบัติ เวนแตเปนกรณีตามขอ 5. 
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(3) เม่ือบริษัทจัดการสามารถจําหนายทรัพยสินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพยสินที่ขาดคุณสมบัติมี
คุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดแลว บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานขอมูล
เกี่ยวกับชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในทรัพยสินดังกลาว รวมถึงวันที่ไดจําหนายทรัพยสินน้ันออกไป
หรือวันที่ท รัพยสินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ  แลวแตกรณี  และจัดสงรายงานตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจัดสงใหผูดูแลผลประโยชน ภายในวันทําการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกลาว 

2. ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนที่กําหนด แตตอมาการ
ลงทุนไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนเปนเวลา 5 วันทําการติดตอกัน โดยมิไดเกิดจากการลงทุนเพ่ิม 
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จํานวน อัตราสวนการลงทุนและวันที่การลงทุนไม
เปนไปตามอัตราสวนการลงทุน และจัดสงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจัดสงตอ
ผูดูแลผลประโยชน ภายใน 3 วันทําการนับแตวันครบระยะเวลาดังกลาว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว
ที่บริษัทจัดการ 

(2) ไมลงทุนเพ่ิมเติมในทรัพยสินที่เกินอัตราสวนการลงทุนจนกวาจะสามารถแกไขใหเปนไปตาม
อัตราสวนการลงทุนที่กําหนด 

(3) แกไขใหเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชนของ       
ผูลงทุนเปนสําคัญแตตองไมเกินระยะเวลาดังน้ี เวนแตเปนกรณีตามขอ 5. 

(ก) 30 วันนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตาม
ประเภททรัพยสิน (product limit) สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน 
หรือตั๋วสัญญาใชเงิน ตามสวนที่ 3 ในขอ 1  

(ข) 90 วันนับแตวันครบระยะเวลาดังกลาว สําหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามขอ (3) (ก)   

(4) เม่ือบริษัทจัดการแกไขใหเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดแลว บริษัทจัดการจะจัดทํา
รายงานขอมูลเกี่ยวกับชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในทรัพยสินดังกลาว รวมถึงวันที่สามารถแกไขให
เปนไปตามอัตราสวนการลงทุน แลวแตกรณี และจัดสงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
รวมทั้งจัดสงตอผูดูแลผลประโยชน ภายในวันทําการถัดจากวันที่มีการแกไขจนเปนไปตามอัตราสวนการ
ลงทุนน้ัน  

(5) ในกรณีที่กองทุนมีหุนของบริษัทใดโดยไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามความมีสวน
ไดเสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) ตามที่กําหนดในสวนที่ 4 นอกจากการปฏิบัติตามขอ 
(1) (2) (3) และ (4) แลว บริษัทจัดการจะดําเนินการดังน้ีดวย 

(ก) งดเวนการใชสิทธอิอกเสียงในหุนจํานวนที่เกินอัตราสวนการลงทุน เวนแตกรณีจําเปนและสมควรโดย
ไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(ข) ลดสัดสวนการถือหุนหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือย่ืนคําขอผอนผันการทําคําเสนอซ้ือ ในกรณีที่
ทรัพยสินเปนหุนของบริษัทจดทะเบียน และการไดมาซ่ึงหุนของบริษัทดังกลาวเปนผลใหกองทุนไดมา
หรือเปนผูถือหุนของบริษัทน้ันจนถึงหรือขามจุดที่ตองทําคําเสนอซ้ือ   

3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนที่กําหนด แตตอมามีกรณีดังตอไปน้ี จน
เปนเหตุใหไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอ 2. โดยอนุโลม  

(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือไดสิทธิจากการเปนผูถือหลักทรัพยตามสัดสวนที่มีอยูเดิมน้ัน 

(2) กรณีที่กองทุนไดรับทรัพยสินมาจากการบริจาค 

4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปนอื่นใดทําใหบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการแกไขเพ่ือใหการ
ลงทุนเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 1 (2) หรือขอ 2 (3) (ข) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นวา
การดําเนินการดังกลาวจะไมเปนประโยชนตอผูลงทุน บริษัทจัดการสามารถใชดุลยพินิจดําเนินการตาม
ความเหมาะสมไดโดยตองคํานึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ และตองสงรายงานเกี่ยวกับการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการในเร่ืองดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผูถือหนวยลงทุนและ
ผูดูแลผลประโยชนของกองทุน กอนครบระยะเวลาที่ตองแกไขใหเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาว ทั้งน้ี 
ในการจัดสงรายงานดังกลาวใหกับผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร
บนเว็บไซตของบริษัทจัดการแทนได 
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สวนที่ 6 : การลงทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบงประเภทของกองทุน 

1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดสวนการลงทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบงประเภทของ
กองทุน บริษัทจัดการตองดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุน พรอมทั้งเหตุผลที่ทําใหมีการ
ลงทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุน และจัดสงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้ง
จัดสงตอผูดูแลผลประโยชนภายในวันทําการถัดจากวันที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจน
จัดเก็บสําเนารายงานไวที่บริษัทจัดการ 

(2) ดําเนินการแกไขใหสัดสวนการลงทุนของกองทุนเปนไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 2 

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบงประเภทของ
กองทุน ใหบริษัทจัดการดําเนินการแกไขสัดสวนการลงทุนของกองทุนรวมใหเปนไปตามนโยบายการ
ลงทุนภายใน 90 วันนับแตวันที่สัดสวนการลงทุนของกองทุนรวมไมเปนไปตามนโยบายการลงทุน เวนแต
บริษัทจัดการจะไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนใหเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว 

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการตองจัดใหมีวิธีการในการใหสิทธิ
แกผูถือหนวยลงทุนเดมิในการที่จะออกจากกองทุนรวมกอนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะ
มีผลใชบังคับ โดยวิธีการดังกลาวตองมีระยะเวลาเพียงพอและเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน รวมทั้งเม่ือ
ไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนใหเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว บริษัทจัดการตองงดเก็บ
คาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายจนกวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะมี
ผลใชบังคับ และในกรณีที่ครบกําหนด 90 วันนับแตวันที่สัดสวนการลงทุนไมเปนไปตามนโยบายการ
ลงทุน แตการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไมมีผลใชบังคับ บริษัทจัดการตองไมเสนอขาย
หนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ันเพ่ิมเติม 

4. การแบงชนิดหนวยลงทุน (Class of Unit) :  

ไมมี  

5. การเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก :  

5.1. ชองทางการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

- ชองทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกําหนดเพ่ิมเติมในอนาคต 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก :  

บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนทั่วไป ในราคาหนวยลงทุนที่เสนอขายหนวยละ 
10.00 บาท ซ่ึงผูสนใจลงทุนสามารถติดตอซ้ือหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ ในระหวางเวลาทําการของบริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ (ถามี) ทั้งน้ี จะไมเปด
เสนอขายภายหลังจากการเสนอขายคร้ังแรก ในกรณีที่มียอดการจําหนายหนวยลงทุน เทากับ จํานวน
เงินทุนของโครงการกอนครบกําหนดสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาปดการเสนอขายและดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินของโครงการเปนกองทุนรวมได  

อน่ึง กรณีผูลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดาน้ัน ผูลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหนวยลงทุนได หรือผูลงทุน
ตั้งแต 2 คนข้ึนไปแตไมเกิน 4 คน สามารถถือหนวยลงทุนรวมกันก็ได แตสําหรับกรณีผูลงทุนที่เปนนิติ
บุคคลน้ัน ผูลงทุนไมสามารถถือหนวยลงทุนรวมกับผูอื่นได ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่
บริษัทจัดการกําหนด เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น        
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อน่ึง กรณีมีการเพ่ิมเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงชองทางการเสนอขายหนวยลงทุนในภายหลัง 
บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศใหแกผูลงทุนทราบลวงหนากอนการ
เร่ิมใหบริการดังกลาว  

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบสั่งซ้ือหนวยลงทุนและใบคําขอเปดบัญชีกองทุน  

ผูสนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน และใบสั่งซ้ือหนวยลงทุน และใบคําขอใช
บริการกองทุนไดที่บริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวย
ลงทุนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการทุกวันทําการในระหวางเวลาทําการ   

5.2.2 วิธีการสั่งซ้ือหนวยลงทุน  

5.2.2.1 บริษัทจัดการ  

(1) ผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบคําขอใชบริการกองทุน (เฉพาะผูที่ยังไมเคย
กรอกใบคําขอใชบริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบสั่งซ้ือหนวยลงทุน และ/หรือ แบบฟอรม
แสดงตนของผูสั่งซ้ือหนวยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกําหนด ใหครบถวนถูกตอง
และชัดเจนแลวนําใบคําขอใชบริการกองทุน (ถามี) และ/หรือใบสั่งซ้ือหนวยลงทุน และ/หรือ แบบฟอรม
แสดงตนของผูสั่งซ้ือหนวยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกําหนด ซ่ึงผูสั่งซ้ือหนวย
ลงทุนไดลงนามไวแลว รวมทั้งสงมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการกําหนด พรอมทั้งเงิน
คาซ้ือหนวยลงทุนตามจํานวนเงินที่สั่งซ้ือไปย่ืนที่บริษัทจัดการ  

(2) มูลคาการสั่งซ้ือข้ันต่ํา 10,000 บาท  

5.2.2.2 ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน  

(1) ผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบคําขอใชบริการกองทุน (เฉพาะผูที่ยังไมเคย
กรอกใบคําขอใชบริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบสั่งซ้ือหนวยลงทุน และ/หรือ แบบฟอรม
แสดงตนของผูสั่งซ้ือหนวยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกําหนด ใหครบถวนถูกตอง
และชดัเจนแลวนําใบคําขอใชบริการกองทุน (ถามี) และ/หรือใบสัง่ซ้ือหนวยลงทุน และ/หรือ แบบฟอรม
แสดงตนของผูสั่งซ้ือหนวยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกําหนด ซ่ึงผูสั่งซ้ือหนวย
ลงทุนไดลงนามไวแลว รวมทั้งสงมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการกําหนด พรอมทั้งเงิน
คาซ้ือหนวยลงทุนตามจํานวนเงินที่สั่งซ้ือไปย่ืนที่ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการ
แตงตั้งจากบริษัทจัดการ (ถามี)  

(2) มูลคาการสั่งซ้ือข้ันต่ํา 10,000 บาท  

5.2.2.3 ATM  

บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งซ้ือหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและ
วิธีการที่บ ริษัทจัดการกําหนด ซ่ึงจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล .ต . และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่เกี่ยวของ ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปด
ประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 
(ถามี) ใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเร่ิมใหบริการ  

5.2.2.4 Tele-bank  

บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งซ้ือหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ซ่ึงจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่เกี่ยวของ ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปด
ประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 
(ถามี) ใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเร่ิมใหบริการ   

5.2.2.5 ไปรษณีย  

บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งซ้ือหนวยลงทุนทางไปรษณีย ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัท
จัดการกําหนด ซ่ึงจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
เกี่ยวของ ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปดประกาศที่สํานักงานของ
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บริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน เว็บไซต
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) ใหผูลงทุนทราบ
ลวงหนากอนการเร่ิมใหบริการ 

5.2.2.6 Internet  

ผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนและไดขอใชบริการสั่งซ้ือหนวยลงทุนทางอินเทอรเน็ตแลว สามารถ
สั่งซ้ือหนวยลงทุนไดที่เว็บไซดของบริษัทจัดการ ภายใตรายละเอียด หลักเกณฑ เง่ือนไข ข้ันตอน
วิธีการใชบริการซ้ือขายหนวยลงทุนผานสื่ออินเทอรเน็ตที่บริษัทจัดการกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

5.2.2.7 หักบัญชี  

บริษัทจัดการจะรับคําสั่งซ้ือหนวยลงทุน โดยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผูสั่งซ้ือหนวย
ลงทุนที่ไดยินยอมใหหักบัญชีดําเนินการข้ันตอน/วิธีการตามที่บริษัทจัดการกําหนด และไดรับการ
พิจารณาอนุมัติใหสามารถหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกลาวได เพ่ือชําระคาซ้ือหนวยลงทุน และ/หรือ
คาธรรมเนียมในการซ้ือหนวยลงทนุดังกลาว ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูถือหนวย
ลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุไวเพ่ือซ้ือหนวยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนไม
เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพ่ือซ้ือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมดําเนินการหักเงินในบัญชีเงิน
ฝากของผูสั่งซ้ือหนวยลงทุน เวนแตบริษัทจัดการจะกําหนดเปนอยางอื่น 

5.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคาซ้ือหนวยลงทุน  

5.3.1 บริษัทจัดการ  

(1) ผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนสามารถชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาเสนอขาย
โดยชําระเปนเงินสด/เงินโอน/คําสั่งหักบัญชีเงินฝากธนาคาร/เช็ค หรือดราฟต ที่สามารถเรียกเก็บเงินได
ในเขตหักบัญชีเดียวกับที่ทําการของบริษัทจัดการที่รับคําสั่งซ้ือภายในวันที่สั่งซ้ือเทาน้ัน โดยเช็ค หรือ
ดราฟตจะตองลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซ้ือหนวยลงทุนและขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม "บัญชีจองซื้อ
กองทุนบลจ.ไทยพาณิชย จํากัด" เพ่ือ (ระบุชื่อผูสั่งซ้ือหนวยลงทุน) และระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลข
โทรศัพทของผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนเพ่ือความสะดวกในการติดตอไวหลัง เช็ค หรือดราฟต ทั้งน้ี บริษัท
จัดการจะออกหลักฐานการรับเงินและคําสั่งซ้ือใหแกผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน  

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพ่ิมเติมบัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนดังกลาวขางตนไดในอนาคต 
โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ โดยบัญชีดังกลาวอาจเปนบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชยอื่นใด 
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีออมทรัพยก็ได ซ่ึงหากมีดอกเบี้ยรับ หรือผลประโยชนใดๆ 
เกิดข้ึนในบัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนขางตน บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน  

บริษัทจัดการอาจกําหนดใหผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนของกองทุนอื่นภายใตการบริหารของ
บริษัทจัดการสั่งซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนน้ีไดโดยนําเงินบางสวนหรือทั้งหมดที่ไดจากการขายคืน
หนวยลงทุน หรือเงินที่ไดรับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใตการบริหารจัดการของบริษัท
จัดการเพ่ือชําระเปนคาซ้ือหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนน้ีในชวงระยะเวลาการเสนอขายหนวย
ลงทุนคร้ังแรกไดตามหลักเกณฑ/เง่ือนไขที่บริษัทจัดการกําหนด เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปน
อยางอื่น  

อน่ึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธกีารรับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทนุในวันสดุทายของ
การเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน
ในวันดังกลาวโดยการรับชําระเปนเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียรเช็ค เทาน้ัน ทั้งน้ีข้ึนกับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการซ่ึงบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุนเปนสําคัญ 

(2) การสั่งซ้ือหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการไดเรียกเก็บเงินคาสั่งซ้ือหนวยลงทุนไดเต็ม
จํานวนแลว โดยบริษัทจัดการจะนําเงินคาซ้ือหนวยลงทุนที่ไดรับจากผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนและดอกเบี้ยที่
เกิดข้ึนจากเงินดังกลาว (ถามี) เขาบัญชี "กองทุนเปดไทยพาณิชยคอมเพล็กซรีเทิรน 1YB" และ/หรือ
บัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด ซ่ึงเปนบัญชีเดินสะพัด หรือบัญชีออมทรัพยที่บริษัทจัดการไดเปดไว
กับธนาคารกสิกรไทย (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชยอื่นใดในฐานะผูดูแลผลประโยชนของกองทุน 
ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันปดการเสนอขายคร้ังแรก  
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ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพ่ิมเติมบัญชีน้ีไดในอนาคต โดยไมถือเปน
การแกไขโครงการ 

(3) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟตดังกลาวถูกปฏิเสธการจายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการ
สั่งซ้ือน้ันและแจงใหผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนทราบทันทีโดยทางโทรศัพท  

(4) นายทะเบียนหนวยลงทุน ซ่ึงไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดสงใบยืนยันการซ้ือหนวยลงทุน
พรอมใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) ใหแกผูสั่งซ้ือ
หนวยลงทุนโดยทางไปรษณียภายใน 15 วันทําการนับแตวันจดทะเบียนกองทุน  

(5) ผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนที่ไดชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนแลว จะเพิกถอนการสั่งซ้ือหนวยลงทุน และขอ
คืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนไมได เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ 

(6) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซ้ือหนวย
ลงทุนของผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว  

5.3.2 ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน  

(1) ผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนสามารถชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนไดที่ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวย
ลงทุนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการภายในระยะเวลาเสนอขายโดยชําระเปนเงินสด/เงินโอน/คําสั่ง
หักบัญชีเงินฝากธนาคาร/เช็ค หรือดราฟต ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงาน
ของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่รับคําสั่งซ้ือภายในวันที่สั่งซ้ือเทาน้ันในกรณีที่ทําการ
สั่งซ้ือเปนเช็คหรือดราฟต ผานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ผูสั่งซ้ือจะตองลงวันที่เดียวกับวันที่
สั่งซ้ือและขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม “ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปด
ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด” และในกรณีที่สั่งซ้ือเปนเช็ค หรือดราฟต
ผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนรายอื่น ผูสั่งซ้ือจะตองลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซ้ือและ
ขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม "บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ. ไทยพาณิชย จํากัด" ซ่ึงเปนบัญชีกระแส
รายวันและ/หรือบัญชีออมทรัพยที่บริษัทจัดการไดเปดไวกับธนาคารพาณิชย และระบุชื่อ ที่อยู และ
หมายเลขโทรศัพทของผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนเพ่ือความสะดวกในการติดตอไวหลัง เช็ค หรือดราฟต ทั้งน้ี 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนจะออกหลักฐานการรับเงินและคําสั่งซ้ือใหแก ผูสั่งซ้ือหนวย
ลงทุนไวเปนหลักฐาน  

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพ่ิมเติมบัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนดังกลาวขางตนไดในอนาคต 
โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ โดยบัญชีดังกลาวอาจเปนบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชยอื่นใด 
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีออมทรัพยก็ได ซ่ึงหากมีดอกเบี้ยรับ หรือผลประโยชนใดๆ 
เกิดข้ึนในบัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนขางตน บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน  

บริษัทจัดการอาจกําหนดใหผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนของกองทุนอื่นภายใตการบริหารของ
บริษัทจัดการสั่งซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนน้ีไดโดยนําเงินบางสวนหรือทั้งหมดที่ไดจากการขายคืน
หนวยลงทุน หรือเงินที่ไดรับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใตการบริหารจัดการของบริษัท
จัดการเพ่ือชําระเปนคาซ้ือหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนน้ีในชวงระยะเวลาการเสนอขายหนวย
ลงทุนคร้ังแรกไดตามหลักเกณฑ/เง่ือนไขที่บริษัทจัดการกําหนด เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปน
อยางอื่น 

อน่ึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธกีารรับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทนุในวันสดุทายของ
การเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน
ในวันดังกลาวโดยการรับชําระเปนเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียรเช็ค เทาน้ัน ทั้งน้ีข้ึนกับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการซ่ึงบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุนเปนสําคัญ 

(2) การสั่งซ้ือหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนไดเรียกเก็บเงิน
คาสั่งซ้ือหนวยลงทุนไดเต็มจํานวนแลว โดยบริษัทจัดการจะนําเงินคาซ้ือหนวยลงทุนที่ไดรับจากผูสั่งซ้ือ
หนวยลงทุนและดอกเบี้ยที่เกิดข้ึนจากเงินดังกลาว (ถามี) เขาบัญชี "กองทุนเปดไทยพาณิชยคอม
เพล็กซรีเทิรน 1YB" ซ่ึงเปนบัญชีเดินสะพัด หรือบัญชีออมทรัพยที่บริษัทจัดการไดเปดไวกับธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชยอื่นใดในฐานะผูดูแลผลประโยชนของกองทุน ภายใน 5 
วันทําการนับตั้งแตวันปดการเสนอขายคร้ังแรก  
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ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพ่ิมเติมบัญชีน้ีไดในอนาคต โดยไมถือเปน
การแกไขโครงการ 

(3) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟตดังกลาวถูกปฏิเสธการจายเงิน ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน
จะดําเนินการยกเลิกรายการสั่งซ้ือน้ันและแจงใหผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนทราบทันทีโดยทางโทรศัพท  

(4) นายทะเบียนหนวยลงทุน ซ่ึงไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดสงใบยืนยันการซ้ือหนวยลงทุน
พรอมใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) ใหแกผูสั่งซ้ือ
หนวยลงทุนโดยทางไปรษณียภายใน 15 วันทําการนับแตวันจดทะเบียนกองทุน  

(5) ผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนที่ไดชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนแลว จะเพิกถอนการสั่งซ้ือหนวยลงทุน และขอ
คืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนไมได เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ  

(6) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซ้ือหนวย
ลงทุนของผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว  

5.3.3 ATM  

บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งซ้ือหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม โดยมีวิธีการรับชําระและการ
เก็บรักษาเงินคาซ้ือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด  

5.3.4 Tele-bank  

บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งซ้ือหนวยลงทุนทางบริการธนาคารทางโทรศัพท โดยมีวิธีการรับชําระและการ
เก็บรักษาเงินคาซ้ือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด  

5.3.5 ไปรษณีย  

บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งซ้ือหนวยลงทุนทางไปรษณียโดยมีวิธีการรับชําระและการเก็บรักษาเงินคาซ้ือ
หนวยลงทุน ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด  

5.3.6 Internet  

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จะหักเงินตามจํานวนเงินทีส่ั่งซ้ือหนวยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของ
ผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนที่ไดระบุไวในการขอใชบริการกองทุน หากเงินในบัญชีไมเพียงพอ ธนาคารจะยกเลิก
คําสั่งซ้ือหนวยลงทุนน้ัน โดยไมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนน้ัน ซ่ึงผูสั่งซ้ือหนวย
ลงทุนอาจทําการสั่งซ้ือหนวยลงทุนใหมไดถาตองการ  

5.3.7 หักบัญชี  

บริษัทจัดการจะรับคําสั่งซ้ือหนวยลงทุน โดยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผูสั่งซ้ือหนวย
ลงทุนที่ไดยินยอมใหหักบัญชีดําเนินการข้ันตอน/วิธีการตามที่บริษัทจัดการกําหนด และไดรับการ
พิจารณาอนุมัติใหสามารถหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกลาวได เพ่ือชําระคาซ้ือหนวยลงทุน และ/หรือ
คาธรรมเนียมในการซ้ือหนวยลงทนุดังกลาว ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูถือหนวย
ลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุไวเพ่ือซ้ือหนวยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนไม
เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพ่ือซ้ือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมดําเนินการหักเงินในบัญชีเงิน
ฝากของผูสั่งซ้ือหนวยลงทุน เวนแตบริษัทจัดการจะกําหนดเปนอยางอื่น  

อน่ึงบริษัทจัดการอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกวิธีการตามขอ 5.2.2 และ 5.3 ได ที่เปนการ
ใหบริการ โดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงตั้งจาก
บริษัทจัดการภายหลังได ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกําหนด ซ่ึงวิธีการเสนอขายหนวยลงทุน
ดังกลาวจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวของ
หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจาก     
ผูลงทุนแลว ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศใหแกผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนา กอนการเร่ิมใหบริการดังกลาว  
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5.4 การจัดสรรหนวยลงทุน  

การเสนอขายหนวยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนจะ
พิจารณาจัดสรรยอดการจัดจําหนายใหกับแตละสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หนวยลงทุนแยกจากกัน โดยแตละสํานักงานสาขาจะจัดสรรใหกับผูสั่งซ้ือโดยใชหลักเกณฑ “สั่งซ้ือกอน
ไดกอน”  

ในกรณีที่มีหนวยลงทุนเหลือหลังจากวันเสนอขายหนวยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนโดยใชหลักเกณฑ “สั่งซ้ือกอน ไดกอน” ใน
กรณีที่สั่งซ้ือพรอมกัน และมีจํานวนหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่
สามารถจัดสรรไดใหแกผูสั่งซ้ือหนวยลงทุน ทั้งน้ี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวย
ลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดได โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา  

ผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนจะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตามที่สั่งซ้ือ หลังจากที่บริษัทจัดการไดรับชําระเงินคา
ซ้ือหนวยลงทุนเต็มจํานวนแลว  

ทั้งน้ี เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริษัท
จัดการมีสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหนวยลงทุนตามใบสั่งซ้ือหนวยลงทุน ในกรณีที่เกิดเหตุการณใด
เหตุการณหน่ึงหรือหลายเหตุการณดังตอไปน้ี  

(ก) ผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคําขอใชบริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซ้ือหนวยลงทุน 
และ/หรือ แบบฟอรมแสดงตนของผูสั่งซ้ือหนวยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการ
กําหนด ไมครบถวนเพียงพอสําหรับการปฏิบตัิตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และ/หรือ ผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนไมย่ืนเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซ่ึงมีรายละเอียดตามที่บริษัทจัดการ
กําหนด  

(ข) บริษัทจัดการเห็นวาการสั่งซ้ือหนวยลงทุนดังกลาวอาจมีลักษณะเปนการกระทําความผิดตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเปนชองทางในการฟอกเงิน และ/
หรือ ใชเปนชองทางในการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเปนการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแยงตอกฎหมายตางๆ  

(ค) บริษัทจัดการเห็นวา การสั่งซ้ือหนวยลงทุนดังกลาวอาจมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวม    
ผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนรายอื่น หรือความนาเชื่อถือหรือภาพลักษณของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของ
บริษัทจัดการ  

5.5 การคืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุน  

ในกรณีที่ผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนไมวาทั้งหมดหรือบางสวนและ/หรือในกรณีที่
บริษัทจัดการตองยุติโครงการในชวงเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก หรือภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก เน่ืองจาก 

(1)  ในกรณีที่เปนกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนทั่วไป มีการจําหนายหนวยลงทุนใหผูลงทุนไดไมถึงสามสิบหา
ราย 

(2)  ในกรณีที่เปนกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนทั่วไป มีการจัดสรรหนวยลงทุนไมเปนไปตามหลักเกณฑ
เกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับ
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทนุรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการอันเปนเหตใุหสํานักงานปฏิเสธการ
รับจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการจด
ทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมและการแกไขเพ่ิมเติมรายการทางทะเบียน 

(3) กรณีที่มีมูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดคร้ังแรกของกองทุนนอยกวา 400 ลานบาท ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

(4) กรณีที่กองทุนไมสามารถลงทุนไดตามวัตถุประสงคของกองทุนอยางเหมาะสม อันเน่ืองจากปจจัยอื่น
ใดที่ทําใหผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเขาไปลงทุนปรับตัวลดลงอยางมีนัยสําคัญ ทั้งน้ี ข้ึนอยู
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
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โดยบริษัทจัดการจะยุติการจําหนายหนวยลงทุนและแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 
15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุน ซ่ึงบริษัทจัดการและ/หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนจะชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนพรอมผลประโยชนใด ๆ ที่
เกิดข้ึนจากเงินที่ไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุน (ถามี) คืนใหแกผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนเปนเช็คขีดครอม
เฉพาะสั่งจายในนามผูสั่งซ้ือหนวยลงทุน และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามทีอ่ยูทีร่ะบุไวในใบคาํขอ
ใชบริการกองทุนหรือนําเขาบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชยอื่นใดที่
บริษัทจัดการไดมีการกําหนดเพ่ิมเติมภายหลัง ประเภทเดินสะพัดหรือออมทรัพย ซ่ึงไดระบุไวในใบคําขอ
ใชบริการกองทุน ภายใน 1 เดือนนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก
ตามสัดสวนของเงินคาซ้ือหนวยลงทุน หรือดําเนินการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นควร เพ่ือรักษา
ผลประโยชนของผูสั่งซ้ือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการไมสามารถคืนเงินและผลประโยชนภายใน
กําหนดเวลาน้ันไดอันเน่ืองจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยใน
อัตราไมต่ํากวารอยละ 7.5 ตอป นับตั้งแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาน้ันใหผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนดวย 

5.6 ขอสงวนสิทธิในการขายหนวยลงทุน 

5.6.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทนุหรือรับลงทะเบียนการโอน
หนวยลงทุนของกองทุนใหแกผูลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดาตั้งแต 2 คนข้ึนไปแตไมเกิน 4 คน ถือหนวย
ลงทุนรวมกัน และปรากฏวาผูลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต 

5.6.2 เพ่ือประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือการ
รับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุน ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธ
ลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค
ที่จะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนใหน้ัน 
รวมถึงแตไมจํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูที่มีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมีถิ่นที่อยู
ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซ่ึงจัดใหมีข้ึนและ
ดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  

5.6.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคําสั่งซ้ือหนวยลงทุนของผูลงทุน หากการสั่งซ้ือดังกลาวขัดกับ
หลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบตอการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทํา
ใหเกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือตอชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะ
คํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  

6.1. ชองทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  

- ไมมี 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  

7. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  

7.1. ชองทางการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

- ชองทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกําหนดเพ่ิมเติมในอนาคต 

7.2. รายละเอียดชองทางการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนเพ่ิมเติม :  

บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ  

 



กองทุนเปดไทยพาณิชยคอมเพล็กซรีเทิรน 1YB 

46 

7.3. วิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน :  

- รับซ้ือคืนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนเพ่ิมเติม :  

บริษัทจัดการถือวาผูถือหนวยลงทุนไดตกลงสั่งขายคืนหนวยลงทุนและยินยอมใหบริษัทจัดการรับซ้ือคืน
หนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ เปนจํานวน
เงินที่ไมเกินจํานวนเงินสดรับที่ไดรับจากดอกเบี้ยรับ และ/หรือรายไดจากการลงทุนสุทธิ บวก (หัก) ดวย
กําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดข้ึนจริง และ/หรือกําไรสะสม และ/หรือเงินตนที่ไดจากการไถถอนคืนของ
พันธบัตร หุนกู หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นที่กองทุนรวมลงทุนไว เม่ือครบอายุของพันธบัตร หุนกู 
หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นที่กองทุนรวมลงทุนดังกลาว หลังจากกันสํารองสําหรับคาใชจายตางๆ 
ของกองทุน (ถามี) ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติเพียงคร้ังเดียว ณ 
วันครบอายุโครงการ เทากับ มูลคาทรัพยสินคงเหลือทั้งหมดหลังจากหักคาธรรมเนียมและคาใชจายใดๆ 
แลว  

7.5. ระยะเวลาในการรับซ้ือคืน :  เม่ือสิ้นสุดอายุโครงการ  

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซ้ือคืน :  

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติของผูถือหนวยลงทุนแตละรายเพียงคร้ัง
เดียว เม่ือครบอายุโครงการตามชวงเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด ในกรณีวันที่กําหนดรับซ้ือคนืหนวยลงทนุ
น้ันตรงกับวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือตรงกับวันหยุดของประเทศที่กองทุนลงทุน (กรณีที่
มีการลงทุนในตางประเทศ) หรือเปนวันที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสั่งใหบริษัทจัดการหยุด
รับคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปด บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซ้ือคืนหนวย
ลงทุนในวันทําการถัดไป  

อน่ึง ณ วันครบอายุโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธินําเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดของผูถือหนวย
ลงทุนทุกรายไปลงทุนตอยังกองทุนเปดไทยพาณิชยตราสารหน้ีระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่
อยูภายใตการบริหารของบริษัทจัดการในวันทําการถัดไป เวนแตบริษัทจัดการจะกําหนดหรืออนุญาตให
เปนอยางอื่นได โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน
ใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับแตวันทีทํารายการโอนหนวยลงทุนไปยังกองทุนเปดไทย
พาณิชยตราสารหน้ีระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ปรับลดหรือยกเวนมูลคาข้ันต่ําของการลงทุน/สั่งซ้ือกองทุนเปดไทยพาณิชยตราสารหน้ีระยะสั้นหรือ
กองทุนรวมตลาดเงินน้ันไดเพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ ทั้งน้ี ข้ึนกับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ  

ทั้งน้ี ผูถือหนวยลงทุนสามารถทํารายการซ้ือหรือขายคืน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนลงทุนไปยังกองทุน
อื่นได ตามเง่ือนไขที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปดไทยพาณิชยตราสารหน้ีระยะสั้นหรือกองทุน
รวมตลาดเงินน้ัน โดยผูลงทุนสามารถขอรายละเอียดหนังสือชี้ชวนไดที่ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง  

7.7. การขายคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา  

7.8. รายละเอียดการขายคืนหนวยลงทุนเพ่ิมเติม :  

7.9. รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

การชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ  

(1) ผูถือหนวยลงทุนในกองทุนทุกรายตกลงยินยอมใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน
ดําเนินการขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนตามขอ 7.3 โดยบริษัทจัดการไมจําเปนตองบอก
กลาว หรือขอความยินยอมจากผูถือหนวยลงทุนอีกแตอยางใด และผูถือหนวยลงทุนจะไมโตแยงหรือ
ยับย้ังการดําเนินการดังกลาว  

(2) นายทะเบียนหนวยลงทุนหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืหนวยลงทนุ (ถามี) ซ่ึงไดรับมอบหมาย
จากบริษัทจัดการ จะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนที่คงเหลือ ใบยืนยันการรับซ้ือคืนหนวย
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ลงทุน พรอมใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) ใหแก
ผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณีย ตามที่อยูที่ระบุไวในใบคําขอใชบริการกองทุนภายใน 7 วันทําการนับแต
วันซ้ือขายหนวยลงทุน  

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมไมสามารถชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนได และผูถือ
หนวยลงทุนที่สั่งขายคืนหนวยลงทุนตกลงที่จะรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระคาขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
อื่นได โดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวใน 
ขอ 9  

(4) การลดจํานวนหนวยลงทุนที่รับซ้ือคืนจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนหรือ
วันที่คํานวนราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนของวันทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนน้ันได แลวแตกรณี 

เง่ือนไขอื่น ๆ : 

- อน่ึง ณ วันทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ตามขอ 7.6 หากผูถือหนวยลงทุนที่ยังมิไดเปดบัญชี
กองทุนเปดไทยพาณิชยตราสารหน้ีระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัท
จัดการสงวนสิทธิที่จะดําเนินการเปดบัญชีกองทุนเปดไทยพาณิชยตราสารหน้ีระยะสั้นหรือกองทุนรวม
ตลาดเงินน้ันใหแกผูถือหนวยลงทุนเพ่ือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขาโดยบริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวย
ลงทุนไดใหความยินยอมในการดําเนินการดังกลาวแลว 

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกําหนดการในการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน หรือปรับปรุง 
เพ่ิมเติม วิธีการขายคืนและการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ตามขอ 7 โดยถือวาไดรับความเห็นชอบ
จากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งน้ี เพ่ือประะโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน โดยจะทําการติดประกาศที่
สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงานผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

- ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกรมสรรพากร และ/หรือหนวยงานอื่นใด ไดมี
ประกาศแกไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ เง่ือนไขที่เกี่ยวของกับการซ้ือคืน/ขายคืนหนวย
ลงทุนโดยอัตโนมัติในอนาคต บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนตามประกาศที่แกไข เพ่ิมเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงน้ัน โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ 

8. การสับเปล่ียนหนวยลงทุน :  

8.1. ชองทางการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

- ชองทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกําหนดเพ่ิมเติมในอนาคต 

8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพ่ิมเติม :  

กองทุนจะไมเปดรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางอายุโครงการ แตจะเปดรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา
เฉพาะชวงเปดเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกเทาน้ัน ตามหลักเกณฑ/เง่ือนไขที่บริษัทจัดการกําหนด เวน
แตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใน
ภายหลัง โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไป
จากรายละเอียดโครงการเดิม และจะประกาศใหแกผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนากอนการเร่ิมใหบริการ
ดังกลาว  

8.3. ขอสงวนสิทธิในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

8.3.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะสับเปลีย่นหนวยลงทุนของกองทุนใหแกผูลงทุนที่เปนบุคคล
ธรรมดาตั้งแต 2 คนข้ึนไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน และปรากฏวาผูลงทุนบางคนหรือ
ทั้งหมดเสียชีวิต 
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8.3.2 เพ่ือประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหอยูใน
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคที่จะไมสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนของกองทุนใหน้ัน รวมถึงแตไมจํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูที่ มีถิ่นฐานอยูใน
สหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และ
บริษัทหรือหางหุนสวนซ่ึงจัดใหมีข้ึนและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

8.3.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูลงทุน หากการสับเปลี่ยน
ดังกลาวขัดกับหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบตอการบริหารจัดการ
กองทุน หรือ ทําใหเกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือตอชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 

9. การชําระคารับซื้อคืน สับเปล่ียนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน และจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดข้ันตอนการดําเนินการตอไป โดยตองไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานกอน และถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยข้ันตอนที่
กําหนดดังกลาวตองสามารถปฏิบัติไดจริง และเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และ
บริษัทจัดการจะตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน  

10. การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน :  

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคนืหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งขายคืน
หนวยลงทุนของกองทุนเปดไวแลวได เฉพาะในกรณีที่กําหนดไว ซ่ึงตองไมเกินกวากรณีดังตอไปน้ี  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุดังตอไปน้ี 
โดยความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยาง
สมเหตุสมผล หรือ  

(ข) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลา
ปกติ ซ่ึงเหตุดังกลาวอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ  

(2) มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลว แตในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไมไดชําระเงินคาขายคืน
หนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทนุ บริษัทจัดการพบวาราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตอง และ
ผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
โดยราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตองน้ันตางจากราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหน่ึง
สตางคข้ึนไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง  

(3) มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง 
และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา โดยราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตองน้ันตางจากราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแต
หน่ึงสตางคข้ึนไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง  

การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัท
จัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปน้ี  

(ก) เลื่อนกําหนดชําระคาขายคืนไดไมเกิน 10 วันทําการนับแตวันที่ผูถือหนวยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหนวย
ลงทุนน้ัน เวนแตไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งขายคนืหนวยลงทนุไวแลวใหทราบถึงการเลือ่นกาํหนดการชาํระคาขาย
คืนหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบเร่ืองดังกลาวดวย
วิธีการใดๆ โดยพลัน  

(ค) แจงการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน พรอมทั้งจัดสงรายงานที่แสดงเหตุผลของ
การเลื่อน และหลักฐานการไดรับความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนตามขอ (1) หรือการรับรองขอมูล
ของผูดูแลผลประโยชนตามขอ (2) ตอสํานักงานโดยพลัน ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะมอบหมายใหผูดูแล
ผลประโยชนดําเนินการแทนก็ได  
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(ง) ในระหวางการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืน หากมีผูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนหนวยลงทุนใน
ชวงเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหนวยลงทุนน้ัน โดยชําระคาขายคืนแกผูถือหนวยลงทุน
ตามลําดับวันที่สงคําสั่งขายคืนกอนหลัง  

11. การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามส่ัง :  

11.1 บริษัทจัดการอาจไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ตามคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่
ไดรับไวแลวหรืออาจหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนได เฉพาะในกรณีที่กําหนดไว ซ่ึงไม
เกินกวากรณีดังตอไปน้ี  

(1) ตลาดหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซ้ือขายไดตามปกติ  

(2) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีดังตอไปน้ี โดยไดรับ
ความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยาง
สมเหตุสมผล  

(ข) ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือ  

(ค) มีเหตุจําเปนอื่นใดเพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  

ทั้งน้ี การไมขาย หรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่ไดรับมาแลว หรือการหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือ
คําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) สามารถกระทําไมเกิน 1 วันทําการ เวนแตไดรับผอนผัน
จากสํานักงาน  

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ และมีเหตุการณดังตอไปน้ี
เกิดข้ึน ซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบตอกองทุนรวมดังกลาวอยางมีนัยสําคัญ  

(ก) ตลาดซ้ือขายหลักทรัพยดังกลาวไมสามารถเปดทําการซ้ือขายไดตามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพยที่ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยแหงน้ันเกินกวารอยละ 10 ของ
มูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม  

(ข) มีเหตุการณที่ทําใหไมสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทําใหไมสามารถโอน
เงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตางประเทศไดตามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลา
ปกติ ซ่ึงเหตุดังกลาวอยูเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบดวยแลว  

(4) เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซ้ือหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซ้ือหนวย
ลงทุน แกผูลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอเท็จจริง ดังตอไปน้ี  

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายน้ันๆมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําดังตอไปน้ี  

1. การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับ การปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ  

2. การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย หรือ  

3. การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตาม
กฎหมาย  

(ข) บริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดใน
สาระสําคัญ 

(5) อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวม
ภายใตการจัดการของตนอันเน่ืองมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดํารงความ
เพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการ
ดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปน
นายหนาซ้ือขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพยและการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุนและ
การเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายลวงหนาซ่ึงใหกระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ 
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11.2 เม่ือปรากฏเหตุตามขอ 11.1 และบริษัทจัดการประสงคจะไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุน หรือ
หยุดรับคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปน้ี  

(1) บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึง
การไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยพลัน และหากเปนเหตุตามขอ 11.1(1) (2) (3) หรือ (5) ให
เปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืน
หนวยลงทุนดวยวิธีการใด ๆ โดยพลัน  

(2) บริษัทจัดการจะรายงานการไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือคําสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุน พรอมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปดน้ันให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนหรือหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืน
หนวยลงทุนตามขอ 11.1(1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปน้ี 
กอนการเปดรับคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน  

(ก) บริษัทจัดการจะรายงานการเปดรับคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปด ณ วันทําการสุดทายกอนวันรายงานน้ันใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายในวันทําการกอนวันเปดรับคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน  

(ข) บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึง
การเปดขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปให
ทราบถึงการเปดรับคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนดวยวิธีการใดๆโดยพลัน  

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืนหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และ
ราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนก็ได  

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซ้ือหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาที่
บริษัทจัดการพบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตองและผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลใน
รายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหนวยลงทุนที่ไมถูกตองน้ัน
ตางจากราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหน่ึงสตางคข้ึนไปและคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของ
ราคาขายหนวยลงทุนทีถู่กตอง ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคาํสัง่ซ้ือหนวยลงทุนไวแลว
ใหทราบถึงการหยุดขายหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปให
ทราบถึงการหยุดรับคําสั่งซ้ือหนวยลงทุนดวยวิธีการใดๆ โดยพลัน  

12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  

เพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเปนเพ่ือรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุด
รับคําสั่งซ้ือหรือ คําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดเปนการชั่วคราว ตามระยะเวลาที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทั้งน้ี ไมเกิน 20 วันทําการติดตอกัน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนออกไปได  

13. เง่ือนไขและขอจํากัดในการจัดสรรและการโอนหนวยลงทุน :  

13.1 บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลที่ซ้ือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนใน
กองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ  

13.2 ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดในกรณีดังตอไปน้ี   

(ก) การโอนหนวยลงทุนใหบิดา มารดา บุตร และคูสมรสของผูถือหนวยลงทุน 

(ข) การโอนหนวยลงทุนตามคําสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย(ซ่ึงไมรวมถึงกรณีที่ผูลงทุนที่เปนบุคคล
ธรรมดาตั้งแต 2 คนข้ึนไปแตไมเกิน 4 คน ถือหนวยลงทุนรวมกัน และปรากฏวาผูลงทุนบางคนหรือ
ทั้งหมดเสียชีวิต เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น) 
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(ค) การโอนหนวยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ  ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติใหโอนได 

ทั้งน้ี ผูโอนและผูรับโอนจะตองมาย่ืนคําขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองที่สํานักงานทะเบียนหนวยลงทุน 
ในกรณีที่ผูรับโอนยังไมไดเปนผูใชบริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองกรอกรายละเอียดในใบ
คําขอใชบริการกองทุนและย่ืนตอนายทะเบียนหนวยลงทุนพรอมคําขอโอนหนวยลงทุน และชําระ
คาธรรมเนียมการโอนตามหัวขอคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการ (ถามี)   

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหนวยลงทุน 
พรอมหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูรับโอนหนวยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหนวยลงทุน
ใหแกผูโอนหนวยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแตวันที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวยลงทุน   

ทั้งน้ี สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนตอเม่ือนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลลงในทะเบียน  
ผูถือหนวยลงทุนเรียบรอยแลว 

13.3 เพ่ือประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือการรับ
ลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุน ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธ
ลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค
ที่จะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนใหน้ัน 
รวมถึงแตไมจํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูที่มีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมีถิ่นที่อยู
ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซ่ึงจัดใหมีข้ึนและ
ดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  

14. การจายเงินปนผล :  

14.1. นโยบายการจายเงินปนผล : ไมจาย  

14.2. หลักเกณฑการจายเงินปนผล :  

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :  

15. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน :  

15.1. คาธรรมเนียมรวม (เพดานคาธรรมเนียมและคาใชจายที่ประมาณการไดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ทั้งหมด) :  

รายการคาธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา :  

ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ 2.79 ตอปของมูลคา
หนวยลงทุนที่จําหนายไดคร้ังแรกของกองทุนรวม (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม)  

15.2. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1. คาธรรมเนียมการจัดการรายป :  

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา :  

ในอัตราไมเกินรอยละ 2.14 ตอปของมูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดคร้ังแรกของกองทุนรวม  

ทั้งน้ี ในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายได โดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุนมีมูลคา
นอยกวา 50 ลานบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการไมเกินรอยละ 2.14 ตอปของ
มูลคาทรัพยสินรวม หักดวยหน้ีสินรวม กอนหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 
(ถามี) คาธรรมเนียมนายทะเบียน (ถามี) คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถามี) และคาธรรมเนียมอื่นที่
เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ถามี) ณ วันที่คํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธขิองกองทุนรวม โดยเปนอัตราที่รวมถงึคาใชจายในการดําเนินงานตามปกติของกองทุนรวม 
อันไดแก  
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(ก) คาจัดทํา จัดพิมพ และจัดสงหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน ทั้งสวนสรุปขอมูลสําคัญที่ผูลงทุน
ควรทราบและสวนขอมูลโครงการ  

(ข) คาจัดทําและจัดสงรายงานใดๆ แกผูถือหนวยลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมโดยตรง 
หนังสือบอกกลาวประกาศและรายงานตางๆ รวมถึงคาประกาศในหนังสือพิมพรายวันและ/หรือขาวสารถึง
ผูถือหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการจัดทํา ตลอดจนขาวสารที่บริษัทจัดการมีหนาที่จัดทําข้ึนตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกําหนด  

(ค) คาพิมพใบยืนยันการซ้ือและขายหนวยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและแบบฟอรมอื่นๆ 
เกี่ยวกับกองทุนรวม  

(ง) คาใชจายในการรับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน คาใชจายในการออกเช็ค และนําเงินเขาบัญชีสําหรับ
การรับซ้ือคืนหนวยลงทุน  

(จ) คาธรรมเนียมธนาคารตางๆ เชน คาธรรมเนียมการใชบริการ SCB CASH MANAGEMENT คาสมุดเช็ค
คาธรรมเนียมการโอนเงินระหวางบัญชี เปนตน  

(ฉ) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวของในการจัดการกองทุนรวม เชน คาไปรษณียากร คา
ดําเนินงานอื่น ๆ เปนตน  

(ช) คาอากรแสตมปตางๆ และคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพยที่ซ้ือหรือขายเพ่ือประโยชนในการจัดการ
กองทุนรวม  

(ซ) คาใชจายตางๆที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือ กฎหมายกําหนด  

(ฌ) คาใชจายที่เกิดข้ึนจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย เพ่ือเปนหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม  

(ญ) คาเก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ ตามอัตราที่ผูเก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศกําหนดเปนการ
ทั่วไปในการใหบริการ ตามที่จายจริง แตจะไมเกินรอยละ 0.11 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทนุ
รวม ทั้งน้ี อัตราดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามที่ผูเก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศเรียกเก็บ  
(ถามี)  

(ฎ) คาบริการ และ/หรือคาธรรมเนียม และ/หรือคาภาษีอากร และ/หรือคาที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือคา
แปลเอกสารที่เกี่ยวของ และ/หรือคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับการจัดหา ไดมา รับมอบ สงมอบ ดูแล
เก็บรักษา ปกปองผลประโยชน ซ่ึงสินทรัพยหรือหลักทรัพยตาง ๆ ของกองทุนที่นอกเหนือไปจากที่ได
ระบุไวในขอ 15.2.2 “คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน รายป” เชน คาใชจายที่เกิดจากการชําระราคา
หลักทรัพยลวงหนาของผูรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศ สําหรับกรณีการลงทุนในตางประเทศ  

(ฏ) คาใชจายที่เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)  

(ฐ) คาใชจายตางๆ และคาธรรมเนียมที่ เกิดข้ึนในชวงการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม ยกเวน 
คาตอบแทนผูชําระบัญชี  

15.2.2. คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป :  

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา :  

ในอัตราไมเกินรอยละ 0.11 ตอปของมูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดคร้ังแรกของกองทุนรวม  

15.2.3. คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป :  

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา :  

ในอัตราไมเกินรอยละ 0.11 ตอปของมูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดคร้ังแรกของกองทุนรวม  

15.2.4. คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ไมมี 

15.2.5. คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย :  

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา :  
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ไมมี 

15.2.6. คาธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ในอัตราไมเกินรอยละ 2.14 ตอปของมูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดคร้ังแรกของกองทุนรวม  

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา :  

ทั้งน้ี เม่ือคํานวณรวมกับคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตางๆท ี เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามขอ 15.2.1 
15.2.5 จะตองไมเกินคาธรรมเนียมรวมของกองทุน 

(1) คาใชจายเพ่ือวัตถุประสงคในการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก ไมเกิน 2,140,000 บาท ซ่ึงจะเรียก
เก็บจากกองทุนเม่ือมีคาใชจายเกิดข้ึนตามจํานวนที่จายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจายเปนคาใชจายของ
กองทุนรวมทุกวันตามระยะเวลาที่จะไดรับประโยชนจากคาใชจายน้ัน ไดแก  

(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ คาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ  

(ข) คาอบรมเผยแพรความรู และสัมมนาแนะนํากองทุนรวม  

(ค) คาพิมพแบบฟอรมใบจองซ้ือหนวยลงทุน หรือใบสั่งซ้ือหนวยลงทุน และแบบฟอรมอื่นที่เกี่ยวกับการ
จองซ้ือหนวยลงทุน  

(2) คาใชจายและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวเน่ืองกับการดําเนินงานของกองทุนรวม ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ตามจํานวนที่จายจริงและในทางบัญชีจะตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนรวมคร้ังเดียวทั้งจํานวน ไดแก  

(ก) คาใชจาย (ถามี) ในการดําเนินคดขีองผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัตติามหนาที่ 
หรือเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือเม่ือ
ไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) คาตอบแทนผูชําระบัญชี  

(ค) คาใชจายในการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดี เพ่ือการรับชําระหน้ีใดๆของกองทุนรวมทั้ง
คาใชจายในการรับชําระหน้ีเปนทรัพยสินอื่นแทนการชําระหน้ีดวยเงินสดตามตราสารแหงหน้ี เชน คาที่
ปรึกษากฎหมาย คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมทนายความ คาใชจายในดานนิติกรรม คาใชจายหรือ
คาธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวของกับทางราชการ เปนตน 

(ง) คาใชจายเกี่ยวเน่ืองจากการลงทุนในตางประเทศ เชน คาภาษีหัก ณ ที่จาย  

(จ) คาใชจายในการสอบบัญช ี

(ฉ) คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนกองทรัพยสินของโครงการจัดการเปนกองทุนรวม 

(ช) คาใชจายที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุน ซ่ึงมิไดระบุไวในขอ 15 (ถามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียก
เก็บจากกองทุนรวมตามจํานวนเงิน และเวลาที่เกิดคาใชจายน้ันจริง ทั้งน้ี การเรียกเก็บคาใชจายดังกลาว
จะไมเกินรอยละ 0.11 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบ
สวนที่เกินอัตราที่กําหนด  

15.3. คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุน :  

15.3.1. คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end Fee) : มี  

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา :  

ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน ในอัตราไมเกินรอยละ 1.07 ของมูลคาหนวยลงทุน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนจากผูลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนแตละกลุม
หรือแตละรายในอัตราที่ไมเทากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเง่ือนไขการเรียกเก็บหรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดดังกลาว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ เว็บไซตของผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี)  
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อน่ึง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูลงทุนหรือ 
ผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน หากในกรณีที่
เปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนบริษัทจัดการจะแจงลวงหนาอยางนอย 1 วันกอนการเปลีย่นแปลง โดย
บริษัทจัดการจะประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ เว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หนวยลงทุน (ถามี) และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง 

15.3.2. คาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (Back-end Fee) : มี  

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา : 

ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ในอัตราไมเกินรอยละ 1.07 ของมูลคาหนวยลงทุน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนจากผูลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนแตละ
กลุมหรือแตละรายในอัตราที่ไมเทากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเง่ือนไขการเรียกเก็บ
หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดดังกลาว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ เว็บไซตของผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี)  

อน่ึง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูลงทุนหรือ 
ผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน หากในกรณีที่
เปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนบริษัทจัดการจะแจงลวงหนาอยางนอย 1 วันกอนการเปลีย่นแปลง โดย
บริษัทจัดการจะประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ เว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หนวยลงทุน (ถามี) และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง 

15.3.3. คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching In) : มี  

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา : 

ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา ในอัตราไมเกินรอยละ 1.07 ของมูลคาหนวย
ลงทุน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

บริษัทจัดการอาจเรียกเกบ็คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากผูลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนแตละ
กลุมหรือแตละรายในอัตราที่ไมเทากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเง่ือนไขการเรียกเก็บ
หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดดังกลาว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ เว็บไซตของผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี)  

อน่ึง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูลงทุนหรือผู
ถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน หากในกรณีที่
เปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนบริษัทจัดการจะแจงลวงหนาอยางนอย 1 วันกอนการเปลี่ยนแปลง โดย
บริษัทจัดการจะประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ เว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หนวยลงทุน (ถามี) และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง 

15.3.3.2 คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching Out) : มี  

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา : 

ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก ในอัตราไมเกินรอยละ 1.07 ของมูลคาหนวย
ลงทุน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

บริษัทจัดการอาจเรียกเกบ็คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากผูลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนแตละ
กลุมหรือแตละรายในอัตราที่ไมเทากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเง่ือนไขการเรียกเก็บ
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หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดดังกลาว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ เว็บไซตของผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี)  

อน่ึง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูลงทุนหรือผู
ถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน หากในกรณีที่
เปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนบริษัทจัดการจะแจงลวงหนาอยางนอย 1 วันกอนการเปลี่ยนแปลง โดย
บริษัทจัดการจะประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ เว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หนวยลงทุน (ถามี) และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง 

15.3.4. คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : มี  

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา :  

ในอัตรา 10 บาทตอหนวยลงทุน 1,000 หนวย หรือเศษของ 1,000 หนวย โดยนายทะเบียนหนวยลงทุน
จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากผูโอนในวันที่ย่ืนคําขอโอนหนวยลงทุน  

15.3.5. คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : มี  

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา :  

ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนดเปนการทั่วไปในการใหบริการ ในกรณีที่ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
ที่อยู การออกใบหนวยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหมแกผูถือหนวยลงทุน ในกรณีหายและอื่น ๆ 
ที่เกิดข้ึนจริง ซ่ึงพิสูจนไดวาเปนความประสงคเฉพาะตัวของผูถือหนวยลงทุน  

15.3.6. คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

15.3.7. คาธรรมเนียมอื่น ๆ : มี  

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา :  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอื่น ๆ ที่ผูลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนขอใหบริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนดําเนินการใหผูลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนเปนกรณีพิเศษ
นอกเหนือจากการดําเนินการตามปกติของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุน และ/หรือ การ
ดําเนินการใด ๆ ซ่ึงพิสูจนไดวาเปนความประสงคเฉพาะตัวของผูลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุน เชน 
คาธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน / รับรองยอดหนวยลงทุน คาธรรมเนียมการคนหา
เอกสารจากศูนยเอกสารของนายทะเบียนหนวยลงทุน เปนตน ตามอัตราที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
หนวยลงทุนกําหนดเปนการทัว่ไปในการใหบริการลักษณะดังกลาว บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวย
ลงทนุขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเก็บ หรือเปลี่ยนแปลงอัตราธรรมเนียมดังกลาวขางตนไดโดยไม
ตองดําเนินการแจงผูลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนลวงหนา โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียด
ดังกลาว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ  สํานักงานใหญ  และสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม :  

บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมขอ 15.2.1 ทุกวันที่มีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ โดยใชมูลคา
หนวยลงทุนที่จําหนายไดคร้ังแรกเปนฐานในการคํานวณคาธรรมเนียม และในทางบัญชีจะตัดจายเปน
คาใชจายของกองทุนรวมทุกวัน ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะทําการเรียกเก็บจากกองทุนภายใน 5 วันทําการนับ
แตวันที่บริษัทจัดการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ หรือรอบระยะเวลาอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกําหนด 

15.5. การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย :  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามขอ 15.1 ขอ 15.2 และ ขอ 
15.3 โดยไมถือวาเปนการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1) กรณีที่บริษัทจัดการจะดําเนินการลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามที่ไดระบุไวในโครงการ บริษัท
จัดการจะเปดเผยขอมูลเร่ืองดังกลาวใหผูลงทุนทราบอยางทั่วถึงดวยวิธีการที่เหมาะสม ภายใน 3 วันทํา
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การนับแตวันที่มีการลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว เชน เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัท
จัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ หรือจัดใหมีขอมูลเร่ืองดังกลาวไว ณ สถานที่ในการซ้ือขาย
หนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) เปนตน 

การลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใหแตกตางไปจากโครงการ ใหถือวาสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ใหความเห็นชอบการแกไขเพ่ิมเติมโครงการในเร่ืองดังกลาวเม่ือบริษัทจัดการดําเนินการตามวรรคหน่ึง
แลว 

(2) กรณีที่บริษัทจัดการจะดําเนินการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ิมข้ึนตามที่ไดระบุไวใน
โครงการ บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเร่ืองดังกลาวใหผูลงทุนทราบอยางทั่วถึงดวยวิธีการที่เหมาะสม 
ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่มีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาวเพ่ิมข้ึน เชน เผยแพร
ขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ หรือจัดใหมีขอมูลเร่ืองดังกลาวไว ณ สถานที่
ในการซ้ือขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 
(ถามี) เปนตน  

ในกรณีที่กองทุนรวมเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ิมข้ึนจากมูลคาข้ันสูงของคาธรรมเนียมหรือ
คาใชจายเดิมตามที่ระบุไวลาสุดในโครงการ และตอมาบริษัทจัดการจะดําเนินการเรียกเก็บคาธรรมเนียม
หรือคาใชจายเพ่ิมข้ึนตามที่ระบุไวน้ัน ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมเปดเผยเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวใหผู
ลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วันกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ิมข้ึนตามวิธีการ
ดังตอไปน้ี 

1. ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับเปนเวลา 3 วันติดตอกัน     

2. จัดใหมีขอมูลเร่ืองดังกลาวไวในที่เปดเผย ณ สถานที่ในการซ้ือขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัท
จัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี)  

ในกรณีที่เปนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ิมข้ึนเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของคาธรรมเนียม
หรือคาใชจายเดิมตามที่ระบุไวลาสุดในโครงการ บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่
เพ่ิมข้ึนดังกลาวไดตอเม่ือไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุน
รวมกันเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด” 

(3) การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามขอ 15.5 (1) (2) บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว  

15.6. หมายเหตุ :  

คาธรรมเนียมหรือคาใชจายตางๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามขอ 15.2 รวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกลาวจะถอืเปนภาระของกองทุนรวม  

คาธรรมเนียมหรือคาใชจายตางๆ ที่ เรียกเก็บจากผูสั่งซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุนตามขอ 15.3 รวม
ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกลาวจะถือเปนภาระของผูสั่งซ้ือหรือผูถือ
หนวยลงทุน 

ทั้งน้ี ในกรณีที่อัตราภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดของกองทุนใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามหัวขอ 15 รายการ
ใดรายการหน่ึงหรือหลายรายการได ทั้งน้ี ข้ึนกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพ่ือประโยชนของกองทุน
และผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธ ิมูลคาหนวย
ลงทุน และราคาหนวยลงทุน หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไม
ถูกตอง :  

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน 
และราคาหนวยลงทุน : ตางประเทศ  
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16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน 
และราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปด ตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี  

(2.1) คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนทุกสิ้นวันทําการ  

(2.2) คํานวณราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนทุกสิ้นวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน 
ทั้งน้ี ใหใชมูลคาหนวยลงทุนของสิ้นวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนน้ันเปนเกณฑในการคํานวณราคา
ดังกลาว  

(2.3) ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนของวัน ดังตอไปน้ี  

(ก) วันทําการกอนวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนลาสุด โดยใหประกาศภายในวันทําการซ้ือขายหนวย
ลงทุนลาสุด  

(ข) วันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนลาสุด โดยใหประกาศภายในวันทําการถัดไป  

(ค) วันทําการสุดทายของแตละเดือน โดยใหประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมกําหนดวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนแตละคร้ังหางกันยาว กวาหน่ึงเดือน  

(ง) วันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพ่ือการจายเงินปนผล โดยประกาศในวันทําการถัดไป (ถามี)  

ความใน (ก) มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมเปดที่ซ้ือขายหนวยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวม
เพ่ือผูลงทุนประเภทสถาบัน  

(2.4) ประกาศราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนของวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน
ลาสุด โดยประกาศภายในวันทําการถัดไป  

3. การประกาศราคามูลคาและราคาตามวรรคหน่ึง (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติ ดังตอไปน้ี  

(3.1) การใชตัวเลขทศนิยมของมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืน
หนวยลงทุน หรือจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปน้ี  

(ก) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล  

(ข) คํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล สําหรับมูลคาหนวยลงทุนเพ่ือใชในการคํานวณราคาขายหนวยลงทุนจะปดเศษทศนิยม
ตําแหนงที่ 4 ข้ึน สวนมูลคาหนวยลงทุนเพ่ือใชในการคํานวณราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนจะตัดทศนิยม
ตําแหนงที่ 5 ทิ้ง  

(ค) ประกาศมูลคาหนวยลงทุนตามที่คํานวณไดใน (3.1)(ข) เปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหนง โดย
ตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามที่คํานวณไดใน 
(3.1)(ข)  

(ง) คํานวณจํานวนหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล แตใชผลลัพธเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหนง โดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง  

ในกรณีที่มีผลประโยชนเกิดข้ึนจากการคํานวณตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการจะนําผลประโยชนน้ันรวมเขา
เปนทรัพยสินของกองทุนรวม  

(3.2) จัดใหมีขอมูลดังกลาวไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแหงที่ผูสนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนใชซ้ือขายหนวยลงทุน เวนแตในกรณีของกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุน
สถาบัน บริษัทจัดการจะจัดใหมีขอมูลดังกลาวดวยหรือไมก็ได  

บริษัทจัดการไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามหลักเกณฑขางตน เม่ือมีเหตุการณดังตอไปน้ี  

(1) เม่ือบริษัทจัดการไมขายหรือรับซ้ือคนืหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคนืหนวยลงทุน 
โดยใหไดรับยกเวนเฉพาะในชวงระยะเวลาดังกลาว  
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(2) เม่ือมีเหตุที่บริษัทจัดการตองเลิกกองทุนรวม โดยใหไดรับยกเวนตั้งแตวันที่ปรากฎเหตุดังกลาว  

16.3. แหลงขอมูลการเปดเผยมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน :  

บริษัทจัดการจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน ใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบผาน Website ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com หรือชองทางอื่นที่เหมาะสม เชน NAV 
Center: www.thaimutualfund.com หรือ  หนังสือพิมพรายวัน เปนตน  

อน่ึง หากมีเหตุทําใหบริษัทจัดการไมสามารถประกาศผาน Website ของบริษัทจัดการได บริษัทจัดการ
อาจพิจารณาประกาศผานชองทางอื่นแทน เชน NAV Center หรือ หนังสือพิมพรายวัน หรือชองทางอื่น
ใดที่เหมาะสม เปนตน 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงชองทางการประกาศอื่นแทนการประกาศผาน Website 
ของบริษัทจัดการ เชน NAV Center หรือ หนังสือพิมพรายวัน หรือชองทางอื่นใดที่เหมาะสมโดยถือวา
ไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจงใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศที่
สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวย
ลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

16.4. หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง :  

1. ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองนอยกวาหน่ึงสตางค หรือ
ตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหน่ึงสตางคข้ึนไป แตไมถึงรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนที่
ถูกตอง บริษัทจัดการจะจัดทําและสงรายงานใหผูดูแลผลประโยชนทราบถึงความผิดพลาด  

ภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่พบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง และจัดใหมีสําเนารายงานดังกลาวไว ณ 
ที่ทําการของบริษัทจัดการเพ่ือใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได โดยรายงาน
ดังกลาวจะมีรายการอยางนอย ดังตอไปน้ี  

(1) ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตอง  

(2) ราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  

(3) สาเหตุที่ทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  

(4) มาตรการปองกันเพ่ือมิใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง ทั้งน้ี เวนแตในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไม
ถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดคร้ัง
สุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซ้ือขายหลักทรัพยไมถูกตอง  

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซ่ึงทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตองตามวรรคหน่ึงมีผลตอเน่ืองตอการ
คํานวณราคาหนวยลงทุนคร้ังตอไป เชน การกําหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เปนตน บริษัทจัดการจะ
แกไขราคาหนวยลงทุนใหถูกตองนับแตวันที่บริษัทจัดการพบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตองดวย  

2. ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนทีไ่มถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหน่ึงสตางคข้ึนไป และ
คิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหนวยลงทุน
ยอนหลังนับแตวันที่พบราคาหนวยลงทุนไมถูกตองจนถึงวันที่ราคาหนวยลงทุนถูกตองและดําเนินการ
ดังตอไปน้ีเฉพาะวันที่ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหน่ึงสตางค
ข้ึนไปและคิดเปนอัตราสวนตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  

(1) จัดทํารายงานการแกไขราคาหนวยลงทุนยอนหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเสร็จสิ้นภายในวัน
ทําการถัดจากวันที่พบวาราคาหนวยลงทุนน้ันไมถูกตองและสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชน
ภายในวันทําการถัดจากวันที่คํานวณราคาหนวยลงทุนยอนหลังเสร็จสิ้น เพ่ือใหผูดูแลผลประโยชนรับรอง
ขอมูลในรายงานดังกลาวภายในวนัทําการถัดจากวนัที่บริษัทจัดการสงรายงานใหผูดแูลผลประโยชน ทั้งน้ี 
รายงานดังกลาวจะมีรายการอยางนอยดังตอไปน้ี  

(ก) ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตอง  

(ข) ราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  

(ค) สาเหตุที่ทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  

(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเม่ือพบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  
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ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะจัดใหมีสําเนารายงานตาม (1) ไว ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ เพ่ือใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได  

(2) แกไขราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองใหเปนราคาหนวยลงทุนทีถู่กตองภายในวันที่ผูดูแลผลประโยชน
รับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพ่ือใหผูลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมที่มีการแกไขราคาตาม (2) 
และ วัน เดือน ป ที่มีการแกไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรอง
ขอมูลในรายงานตาม (1)  

(4) ชดเชยราคาใหแลวเสร็จและดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพ่ือใหผูซ้ือหนวยลงทุนหรือผูขายคืนหนวย
ลงทุนในชวงระยะเวลาที่ราคาหนวยลงทุนไมถกูตองทราบถึงการแกไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา
ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาว  

(5) จัดทํารายงานมาตรการปองกันเพ่ือมิใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตองและสงรายงานดังกลาว พรอมทั้ง
สําเนารายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดทําตาม (1) ใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการ
แกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาน้ัน เวนแตในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุ
มาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได บริษัทจัดการจะไมสงรายงานมาตรการปองกันใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจะสงสําเนาเอกสารที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองวาการที่ราคาหนวยลงทุนไม
ถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมไดแทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบตัิตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี  

(1) กรณีราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองต่ํากวาราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง (understate) บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติดังน้ี  

(ก) กรณีที่เปนการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซ้ือหนวยลงทุนเปน
จํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  

หากปรากฏวาผูซ้ือหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยูหรือมีหนวยลงทุนเหลืออยูนอยกวาจํานวนหนวย
ลงทุนที่จะตองลด บริษัทจัดการจะจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาที่
ขาดอยู หรือลดจํานวนหนวยลงทุนที่เหลืออยูน้ันและจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวน
ตางของราคาที่ขาดอยู แลวแตกรณี เพ่ือชดเชยราคาใหแกกองทุนเปด เวนแตการที่ราคาหนวยลงทุนไม
ถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดคร้ัง
สุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซ้ือขายหลักทรัพยไมถูกตองและผูดูแล
ผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุดังกลาว  

(ข) กรณีที่เปนการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะเพ่ิมจํานวนหนวยลงทุนของผูขายคืนหนวย
ลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่
ถูกตองหรือจายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา เพ่ือชดเชยราคาใหแกผูขายคืน
หนวยลงทุน แตหากปรากฏวาผูขายคืนหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู บริษัทจัดการจะจายเงิน
ของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา เพ่ือชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน  

(2) กรณีราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองสูงกวาราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง (overstate) บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติดังน้ี  

(ก) กรณีที่เปนการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะเพ่ิมจํานวนหนวยลงทุนของผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนเปน
จํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองหรือ
จายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาเพ่ือชดเชยราคาใหแกผูซ้ือหนวยลงทุน  

(ข) กรณีที่เปนการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนวยลงทุนของผูขายคืนหนวยลงทุน
เปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  

หากปรากฏวาผูขายคืนหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยูหรือมีหนวยลงทุนเหลืออยูนอยกวาจํานวน
หนวยลงทุนที่จะตองลด บริษัทจัดการจะจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของ
ราคาที่ขาดอยู หรือลดจํานวนหนวยลงทุนที่เหลืออยูน้ันและจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวน
เทากับสวนตางของราคาที่ขาดอยู แลวแตกรณี เพ่ือชดเชยราคาใหแกกองทุนเปด เวนแตการที่ราคา
หนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคา
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ตลาดคร้ังสุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซ้ือขายหลักทรัพยไมถูกตองและผูดูแล
ผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุดังกลาว  

ในกรณีที่บริษัทจัดการตองชดเชยราคาเปนเงินใหแกผูซ้ือหนวยลงทุนหรือผูขายคืนหนวยลงทุนรายใดมี
มูลคาไมถึงหน่ึงรอยบาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจายในโอกาสแรกที่มีการจายเงิน  

ใหผูถือหนวยลงทุนแตถาบุคคลดังกลาวไมมีสถานะเปนผูถือหนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการจะชดเชย
ราคาใหแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแตวนัที่ผูดแูลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคา
ยอนหลังและรายงานการชดเชยราคา  

การจายเงินของกองทุนเปดเพ่ือชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซ้ือหนวย
ลงทุนตาม (2) (ก) บริษัทจัดการอาจจายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทนุเปดก็ได  

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ที่เกิดข้ึนจากราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง เชน คาใชจายใน
การประกาศการแกไขราคาตามขอ 2 (3) ในหนังสือพิมพ (ถามี) คาออกเช็ค คาใชจายในการจัดสงเงิน
ชดเชยราคาใหแกผูซ้ือหนวยลงทุนและผูขายคืนหนวยลงทุน เปนตน เวนแตในกรณีที่ราคาหนวยลงทุน
ไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได  

17. ช่ือผูเกี่ยวของ :  

17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด  

17.2. ชื่อผูดูแลผลประโยชน :  

ชื่อ : ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  

17.3. ชื่อผูประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  

ไมมี 

17.4. ชื่อของผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ :  

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :  

17.5. ที่ปรึกษา :  

17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :  

ชื่อ :  

17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :  

17.6. ผูสอบบัญชี :  

ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา 

ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชยเจริญ 

ชื่อ : นางสาวชื่นตา ชมเมิน 

ชื่อ : นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา 

ชื่อ : นายเกียรติศักดิ์ วานิชยหานนท 

ชื่อ : นายอนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล   

ชื่อ : นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล   

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ผูสอบบัญชี) :  
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17.7. การแตงตั้งคณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไมมี  

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวม :  

18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่  เดือน  

18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีคร้ังแรก : วันที่  

18.3. รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี ประมาณ 1 ป แตไมต่ํากวา 11 เดือน และไมเกิน 1 ป 1 เดือน นับตั้งแตวันที่จด
ทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีคร้ังแรก ประมาณ 1 ป แตไมต่ํากวา 11 เดือน และไมเกิน 1 ป 1 เดือน นับตั้งแต
วันที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 

19. การขอมติของผูถือหนวยลงทุน และวิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไข
วิธีการจัดการ :  

การแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการ หากมิไดกระทําตามมติเสียงขางมากของผูถือ
หนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กอน  

ในการแกไขเพ่ิมเติมโครงการที่มีลักษณะเปนการใหประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม หรือ
เพ่ือเปนไปตามกฎหมายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด บริษัทจัดการจะย่ืนคําขอเปนหนังสือ พรอมทั้งรายละเอียดของโครงการที่แกไขเพ่ิมเตมิแลว และ
คํารับรองของผูดูแลผลประโยชน เพ่ือความเห็นชอบการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เม่ือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรับคําขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถวน
ถูกตองตามวรรคหน่ึงใหถือวาสํานักงานใหความเห็นชอบใหแกไขเพ่ิมเติมโครงการได  

ในกรณีที่การแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการ ไดกระทําตามมติเสียงขางมากของผู
ถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่ได
มีมติใหแกไขและแจงการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการไปยังผูถือหนวยลงทุนทุก
ราย และจะประกาศในหนังสือพิมพรายวันแหงทองถิ่นอยางนอย 1 ฉบับ ภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ไดมีมติใหแกไขแลวแตกรณี  

ทั้งน้ี การแกไขเพ่ิมเติมโครงการตามมติผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว
ไมเกิน รอยละ 55 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ บริษัทจัดการจะสง
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูดูแลผลประโยชน เพ่ือใหผูดูแลผลประโยชน
รับรองผลการนับมติน้ัน 

ในการแกไขเพ่ิมเติมโครงการใด หากไมสามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวย
ลงทุนได เน่ืองจากขอจํากัดในการนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัท
จัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที่
สํานักงานกําหนดได 

การแกไขเพ่ิมเติมโครงการเพ่ือเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชน ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และการแกไขเพ่ิมเติมโครงการเพ่ือลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใหแตกตางไป
จากโครงการ จะถือวาสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความชอบการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ เม่ือ
บริษัทจัดการปดประกาศการลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายไวที่สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของ
บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนที่ใชเปนสถานที่ในการซ้ือขายหนวยลงทุน  

หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกลาว ใหเปนไป
ตามขอกําหนดในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งน้ี การขอมติเพ่ือ
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แกไขเพ่ิมเติมโครงการเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535  

20. ขอกําหนดอ่ืน ๆ :  

20.1 บริการขอมูลกองทุนรวมใหผูถือหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แกไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือ
วิธีการ ในการนําสง เผยแพรขอมูล ขาวสาร รายงานตาง ๆ และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการถึง ผู
ลงทุน/ผูถือหนวยลงทุน รวมถึงอาจจัดใหมีรูปแบบการตอบรับขอมูลอื่น (ถามี) เชน ผานชองทาง
อิเลคทรอนิคส เปนตน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจงให
ผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วันกอนวันเร่ิมดําเนินการปรับปรุงเปลีย่นแปลง โดยจะติดประกาศไว  
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 
(ถามี) โดยการดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือลดระยะเวลา คาใชจายในการนําสง 
และ/หรือคาใชจายอื่นใดในลักษณะทํานองเดียวกันน้ี ซ่ึงบริษัทจัดการไดคํานึงถึงประโยชนของกองทุน
และผูถือหนวยลงทุนโดยรวมเปนสําคัญ ทั้งน้ี ในการนําสงจดหมาย/หนังสือถึงผูถือหนวยลงทุน อาท ิ
กรณีการแกไขโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการโดยเปนไป
ตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และ/หรือประกาศที่มีการแกไขเพ่ิมเติมใน
อนาคต  

20.2 การถือหนวยลงทุนเกินหน่ึงในสาม  

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมตองไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคล
เดียวกันน้ันในสวนที่เกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด และดําเนินการ
แกไขสัดสวนการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันน้ันใหมีจํานวนไมเกินหน่ึงในสามของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมน้ันภายในสองเดือนนับแตวันที่ปรากฏกรณี
ดังกลาว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมน้ันทันที  เวนแต เขาขอยกเวนตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เร่ืองการจัดตั้งกองทุนรวมและการเขาทําสัญญารับ
จัดการกองทุนสวนบุคคล  

20.3 การรับผลประโยชนตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (soft commission)  

20.3.1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลที่ เปนผูใหบริการ อัน
เน่ืองมาจากการใชบริการของบุคคลดังกลาวในการจัดการกองทุนได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑ
ดังตอไปน้ี  

(1) ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวน้ันตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเกี่ยวกับ
บทบาทโดยตรงของความเปนกองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ  

(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลน้ันบอยคร้ังเกินความจําเปน
เพ่ือใหกองทุนไดรับประโยชนจากบุคคลดังกลาว (Churning)  

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหน่ึงใหแกกองทุนที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ 
บริษัทตองกระทําดวยความเปนธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของ
กองทุนน้ันดวย  

20.3.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชนตอบแทนเพ่ือกองทุนตามขอ 20.3.1 บริษัทจัดการจะ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชนดังกลาวไวในรายงานรอบปบัญชีและรายงานรอบระยะเวลาหก
เดือนดวย  

20.4 การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายตางๆ 

ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ใหความรวมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการ 
ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการรูจักลูกคา (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบ
เพ่ือทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Customer Due Diligence: CDD) ซ่ึงรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะการ
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ใหขอมูล และ/หรือ จัดสงเอกสารหรือหลักฐานใดใหแกบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการ เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ
กฎหมายตางๆ 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/
หรือ ยกเลิกการทําธุรกรรมของผูถือหนวยลงทุนไดตามที่เห็นสมควร โดยไมจําตองแจงให ผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนา ในกรณีที่เกิดเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงหรือหลายเหตุการณดังตอไปน้ี  

(ก) ผูถือหนวยลงทุนไมใหความรวมมือในการใหขอมูล และ/หรือ จัดสงเอกสารหรือหลักฐานใดใหแก
บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการกําหนด หรือใหขอมูล 
และ/หรือ จัดสงเอกสารหรือหลักฐานใดใหแกบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท
จัดการ ไมครบถวนเพียงพอสําหรับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และ/หรือกฎหมายตางๆ ทั้งน้ี ตามที่บริษัทจัดการกําหนด  

(ข) บริษัทจัดการเห็นวาการทําธุรกรรมของผูถือหนวยลงทุนอาจมีลักษณะเปนการกระทําความผิดตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเปนชองทางในการฟอกเงิน และ/
หรือ ใชเปนชองทางในการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเปนการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแยงตอกฎหมายตางๆ  

(ค) บริษัทจัดการเห็นวา การทําธุรกรรมของผูถือหนวยลงทุนอาจมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน
รวม ผูถือหนวยลงทุนรายอื่น หรือความนาเชื่อถือหรือภาพลักษณของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียง
ของบริษัทจัดการ 

นอกจากน้ี ผูถือหนวยลงทุนตกลงยินยอมใหบริษัทจัดการ และ/หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการ
เปดเผยขอมูล และ/หรือจัดสงเอกสารหรือหลักฐานใดของผูถือหนวยลงทุนใหแกหนวยงานราชการ หรือ
หนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลตามกฎหมายตาง ๆ  หรือบุคคลอื่นใด  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายตาง ๆ 

ทั้งน้ี คําวา “กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คําวา “กฎหมายตาง ๆ” น้ัน ให
มีความหมายรวมถึงกฎหมายของประเทศตาง ๆ ที่กองทุนรวมไดมีการลงทุนในประเทศน้ัน ๆ ดวย  

20.5  ขอกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในป พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายที่เรียกวา Foreign Account Tax Compliance 
Act (ซ่ึงตอไปจะเรียกวา FATCA) โดยมีผลบังคับใชวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลาว
กําหนดใหสถาบันการเงินที่ไมใชสัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial 
Institution หรือ FFI) รายงานขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยูในบังคับตองเสียภาษีใหกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซ่ึงมีถิ่นที่อยูถาวรในสหรัฐอเมริกา 
และผูซ่ึงมีถิ่นที่อยูทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงเปดหรือมีไวกับ FFI น้ัน นอกจากน้ียังปรากฏดวยวาใน
ปจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลงัดาํเนินการออกกฎหมายที่มีขอกาํหนดและหลกัเกณฑในลกัษณะที่
คลายคลึงกับ FATCA (ซ่ึงตอไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกลาววา “กฎหมายตางประเทศที่
เกี่ยวของ”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซ่ึงถูกกําหนดใหตองเขาผูกพันตน
กับหนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนาที่ตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงิน
ของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑที่ FATCA กําหนด หนาที่ในการ
ตรวจสอบขอมูลลูกคาเพ่ือหาความสัมพันธของลูกคากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหนาที่ในการ
กําหนดใหลูกคาบางประเภทตองจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ FATCA เปนตน 

ภายใตขอกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเขาผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑของ FATCA 
(กลาวคือ มีสถานะเปน Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมน้ัน
จะไดรับผลกระทบที่สําคัญในสองกรณี คือ 

(1) ตองถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะไดรับจากรายได ผลประโยชนหรือเงินจากการ
ขายทรัพยสินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซ่ึงจะเร่ิมตนตั้งแตวันที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป และเงินลงทุนทางออมในทรัพยสินทางการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซ่ึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะเร่ิมตนตั้งแตป พ.ศ. 2560 เปนตนไป โดย FATCA กําหนดใหสถาบันการเงินของ



กองทุนเปดไทยพาณิชยคอมเพล็กซรีเทิรน 1YB 

64 

ประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เขารวมผูกพันตนตามขอกําหนดของ FATCA (ซ่ึงรวมถึงธนาคารและ
สถาบันการเงินในประเทศไทย ผูรับฝากทรัพยสิน ผูสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุน) มีหนาที่
ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จายดังกลาวกอนชําระใหกับกองทุนรวมที่เปน NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและตางประเทศรวมทั้งผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝาก
ทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ที่เขารวมผูกพันตามขอกําหนดของ FATCA 
อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือ
บริษัทจัดการ ซ่ึงอาจทําใหกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการลงทุนตอไปได และ/หรือดําเนินการลงทุน
ไดอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถทํารายการผานทางผูสนับสนุน
การขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทนุไดอีกตอไป  

เพ่ือมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั้งเพ่ือเปนการรักษา
ประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพัน
ตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ  และเพ่ือใหบริษัท
จัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใตขอกําหนดและหลักเกณฑของกฎหมาย
ตางประเทศที่เกี่ยวของได บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซ่ึงรวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ
กองทุน เชน ผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุน) 
จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังน้ี 

(1) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคลตามที่
กฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของกําหนด) ใหคํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําสง
ขอมูล (เชน ชื่อ ที่อยู เลขประจําตัวผูเสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลคาหนวยลงทุนคงเหลือ 
จํานวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือเงินปนผลที่ไดรับ เปนตน)ที่มีอยูในบัญชีทั้งหมดของผูถือหนวย
ลงทุนน้ันกับบริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐทั้งในและตางประเทศ ตามขอกําหนดของกฎหมาย
ตางประเทศที่เกี่ยวของ 

(2) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนําสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพ่ิมเติม เพ่ือยืนยันหรือพิสูจน
ทราบความเกี่ยวของกับประเทศสหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการ
ใหขอมูลตามหัวขอที่กําหนดไวในแบบฟอรมของหนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการ
แจงปรับปรุงขอมูลเม่ือขอมูลที่เคยใหไวมีการเปลี่ยนแปลง เปนตน รวมถึงนําสงหลักฐานเพ่ือยืนยันการ
เขารวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ (ในกรณีที่เปนลูกคาสถาบันการเงิน) ทั้งน้ี 
เปนไปตามหลักเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายดังกลาว 

(3) ดําเนินการอื่นใดเพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ 

เพ่ือเปนการปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพ่ือให
กองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพ่ิมข้ึนหากมีการดําเนินการที่สอดคลองกับกฎหมาย
ตางประเทศที่เกี่ยวของขางตน ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบ
รับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง
หรือหลายอยางดังตอไปน้ีตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาว
รับทราบการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการแจงน้ีแลว และ/หรือไดดําเนินการตามขอตกลงที่ไดระบุไวในคํา
ขอเปดบัญชี   

(1) ไมรับคําสั่งซ้ือ/ สับเปลี่ยน/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

(2) ระงับหรือหยุดใหบริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน
ดังกลาว 

(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จายจากรายไดเงินลงทุน เงินปนผลและ/หรือเงินที่ชําระคาขายคืนหนวย
ลงทุนของผูถือหนวยลงทุนรายน้ันได เพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑและขอกําหนดของกฎหมาย
ตางประเทศที่เกี่ยวของ ทั้งน้ี ตองไมขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดําเนินการอื่นใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทําใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
ไดรับประโยชนเพ่ิมข้ึน หากมีการดําเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของขางตน 

การดําเนินการดังกลาวถอืเปนความจําเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปน
การกระทําเพ่ือหลีกเลี่ยงมิใหบริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที่ไมสอดคลองขอบังคับของ 
FATCA และกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของอันจะทําใหกองทุนอาจตองถูกหัก ณ ที่จาย หรือถูกปด
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บัญชีธนาคารตามที่กลาวแลวขางตน ซ่ึงในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผูถือหนวย
ลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศที่
เกี่ยวของกําหนด) เทาน้ัน  

ทั้งน้ี ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดเพ่ือรองรับการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการ
ไดสงวนสิทธิไวขางตน บริษัทจัดการ(รวมถึงผูที่เกี่ยวของ) จะดําเนินการตามขอกําหนดของกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยอาจนําสงขอมูลของผูถือหนวยลงทุนไปยังหนวยงาน หรือดําเนินการอื่นใดที่ราชการ
กําหนด โดยไมจําเปนตองรองขอตอผูถือหนวยลงทุน 

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไมสามารถดํารงเงินกองทุนไดตามที่ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดํารงเงินกองทุนไดตามที่ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการ
เปลี่ยนใหบริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุนรวมแทนดวยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
หรือ ขอมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันมากกวารอยละ 
50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแตวันที่รูหรือควรรู
วาไมสามารถดํารงเงินกองทุนได ทั้งน้ี หากมีเหตุจําเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสํานักงาน
พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมจะคํานึงถึง
ประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในกรณีที่มีคาใชจายเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการรายเดิมจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว หากบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการได
ภายในระยะเวลาที่กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอผูกพันระหวางผูถือหนวย
ลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว ทั้งน้ี ในกรณีที่ขอกําหนดใน
โครงการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกลาว หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมไดดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งน้ัน ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุน
รวมไดปฏิบัติใหเปนไปตามโครงการแลว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตามที่ระบุไวในโครงการจัดการ
กองทุนรวม โดยผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจลงนามในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัท
จัดการกองทุนรวม ทั้งน้ี การลงนามในขอผูกพันของผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งโดยชอบ ให
ถือวาผูกพันผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง 

การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซ้ือหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมน้ี ไมวาในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตาม
ขอกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุน
รวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 129 
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวย
ลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหน่ึงของขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม  
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1. บริษัทจัดการ :   

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากัด   

ที่อยู่ : ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า   

เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร   

กรุงเทพฯ 10900   

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

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

18 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 

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

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการด าเนินการดังต่อไปน้ี   

(1) การบริหารกองทุนรวม   

(ก) ยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซ่ึงเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุน
รวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อ
ประชาชนคร้ังแรก   

(ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด   

(ค) น าเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่าง ๆ และซ้ือขาย จ าหน่าย สั่งโอน 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุน
ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(ง) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุ้นอยู่เท่าที่จ าเป็นเพื่อรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)   

(จ) ด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนของกองทุนรวม ตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด   

(ฉ) ด าเนินการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนที่รับซ้ือคืนในวัน
ท าการถัดจากวันที่ซื้อขายหน่วยลงทุนจ านวนน้ันแล้วแต่กรณี   

(ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม   

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

(ฌ) ด าเนินการฟ้องร้องคดีในนามของบริษัทจัดการเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ในกรณีที่มีบุคคลใด ๆ รอนสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน
รวม   

(2) การรับ และการจ่ายเงินของกองทุนรวม   

(ก) จัดให้มีการรับ และจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน และกองทุนรวม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนรวมที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ
หนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ "ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม"   

(ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อหนังสือ
ชี้ชวนส่วนโครงการ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน
รวม"   

(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุนรวม   
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(ก)จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซ่ึงมีคุณสมบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เร่ือง "คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่
ก าหนดไว้ในข้อ 2  

(ข) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   

(ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี   

(ง) จัดให้มีผู้ช าระบัญชีกองทุนรวมเมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม ทั้งน้ี โดยความเห็นชอบของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(จ) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะบุคคลข้ึนท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ที่
ปรึกษากฎหมาย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ   

(ฉ) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร   

(ช) แต่งตั้งทนายความ เพื่อติดตาม ทวงถาม และด าเนินคดี รวมทั้งด าเนินการใด ๆ เพื่อการรับช าระหน้ี 
หรือเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์อื่นใดของกองทุนรวม   

(4) การด าเนินการอื่น ๆ   

(ก) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์   

(ข) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซ่ึงทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   

(ค) จัดท าบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน   

(ง) จัดท ารายงานการซ้ือขายหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันท าการน้ัน   

(จ) จัดท ารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุก
สิ้นวันท าการน้ัน   

(ฉ) จัดท ารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ก าหนด ในกรณีที่มิได้เกิด
จากการลงทุน หรือได้หลักทรัพย์มาเพ่ิมเติม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด   

(ช) จัดท ารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และส่งผ่านระบบรับและเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและการรายงานของกองทุน
รวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามข้อ 22.1.1 
ก่อนหรือในวันที่ครบก าหนดจัดท าหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งน้ี ในกรณีจัดท ารายงานตาม (ฐ) ตามปี
ปฏิทิน ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี ขยายเป็นภายใน 
4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี   

(ซ) จัดท าหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปีบัญชีและส่งใหแ้ก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่
วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชีน้ัน ยกเว้นกองทุนรวมเปิดที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงคร้ังเดียวและรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งล่วงหน้า ซ่ึงระบุเวลาไว้แน่นอน (Auto Redemption) ไม่ต้องจัดท าหนังสือชี้
ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี   

(ฌ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมจ านวน และมูลค่าหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ณ วัน
ท าการสุดท้ายของเดอืน ให้แก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือนภายในวนัท าการที่ 20 ของเดือน
ถัดไป   
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(ญ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วกรณีอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อ (ฌ) ให้ 
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมน้ัน   

(ฎ) ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้ถึงซ่ึงวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน   

(ฏ) ยกเลิกกองทุนรวมตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 22 “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”   

(ฐ) จัดท ารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลา 6 เดือนน้ัน และส่งรายงานดังกล่าวใหผู้้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว 
โดยรายงานดังกล่าวจะแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และส่งผ่านระบบรับและ
เผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus 
(MRAP)) เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามข้อ 22.1.1 ก่อนหรือในวันที่ครบก าหนดจัดท าหรือจัดส่ง
รายงานดังกล่าว ทั้งน้ี ในกรณีจัดท าและส่งรายงานตามวรรคหน่ึงตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะยกเว้น
ไม่จัดท าและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังส าหรับปีบัญชีน้ัน   

(ฑ) จัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดตามข้อ (ช) และ (ฐ) ไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซ้ือขาย
หน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้และจัดส าเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ   

(ฒ) จัดส่งและด าเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลส าคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี้
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   

(ณ) จัดท าและส่งข้อมูลการจัดการกองทุนรวมให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   

(ด) ชี้แจงและด าเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการ
เปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม   

(ต) ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจ านวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 22.2.1 (4)   

(ถ) ด าเนินการติดตามทวงถาม ด าเนินคดีหรือด าเนินการใด ๆ เพื่อการรับช าระหน้ีหรือปกป้องสิทธิ
ประโยชน์อื่น ๆ ของกองทุนรวม   

(ท) ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัท
จัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว ทั้งน้ี ในกรณีที่ข้อก าหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์
ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งน้ัน ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือ
โครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว  

เงือ่นไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :   

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสั่งของส านักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องด าเนินการ
ตามที่จ าเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าท าหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่  
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2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :   

ชื่อ : ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)   

ที่อยู่ : ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19  

1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ  

เเขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140   

โทรศัพท์ 02-470-3207   

หรือผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งน้ี ไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ในหัวข้อหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ “ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”   

(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา ทั้งน้ีโดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์   

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม 
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ก าหนดให้เป็นหน้าทีข่องบริษัทจัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่จะมี
แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต   

(2) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ทรัพย์สินของลูกค้ารายอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม
เป็นไปตามวัตถปุระสงค์ นโยบายการลงทุนและข้อก าหนดทีร่ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทนุรวมจนกว่าผู้
ช าระบัญชีจะด าเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อย   

(3) เปลี่ยนแปลง จ าหน่ายและโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในทรัพย์สินของกองทุนรวมตามค าสั่งของบริษัท
จัดการ เมื่อเห็นว่าการน้ันถูกต้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ   

(4) จัดท ารายงานเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระท าการหรืองดเว้น
กระท าการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามมาตรา 125 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งน้ี ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว   

(5) จัดท ารายงานถึงผลในการด าเนินการตามค าสั่งของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดท าบัญชีแสดงการรับ
จ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวม ที่ฝากไว้   

(6) รับรองความถูกต้องในการค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้ค านวณตามหลักการที่ก าหนดภายใต้หัวข้อ 
“วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
หน่วยลงทุน”   

(7) พิจารณาเกี่ยวกับการที่จะให้ความเห็นชอบในการด าเนินการของบริษัทจัดการตามที่กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด และคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น   

(ก) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่
สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล   

(ข) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซ้ือหรือ
ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อมีเหตุ
จ าเป็น ท าให้ไม่สามารถ จ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างสมเหตุสมผล 
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หรือไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจ าเป็น
อื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน   

(ค) การให้ความเห็นชอบการช าระค่าหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ในกรณีที่
กองทุนรวมไม่สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่
สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน 
ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศก าหนด   

(ง) การให้ความเห็นชอบในการรับช าระหน้ีเพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันแทนการ
ช าระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้   

การด าเนินการให้ความเห็นชอบดังกล่าวข้างต้นผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องด าเนินการจัดท าการให้ความ 
เห็นชอบเป็นหนังสือ และส่งให้แก่บริษัทจัดการเพื่อใช้เป็นหลักฐานโดยทันที และแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทันทีทุกคร้ังที่เกิดกรณีตาม (ก) โดยจัดท ารายงานในเร่ืองดังกล่าวเป็น
หนังสือ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(8) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนหน้าที่และความ 
รับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(9) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ที่ออกโดยกฎหมายดังกล่าว   

(10) ด าเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับ
ค าสั่งจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส าหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม   

(11) ดูแลตรวจสอบให้ผู้ช าระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 และพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ช าระบัญชีกระท าการหรืองดเว้นกระท า
การตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบโดยไม่ชักช้า   

(12) โอนเงินให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามค าสั่งของผู้ช าระบัญชีเพื่อเฉลี่ยจ่ายคืนค่าหน่วยลงทุนให้ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่คงเหลืออยู่หลังจากที่ผู้ช าระบัญชีช าระบัญชีโครงการจัดการ
กองทุนรวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   

(13) ตรวจตราและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สิน   
ต่าง ๆ ที่กองทุนรวมได้มาหรือจ าหน่ายไป ซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดูแลการเบิกจ่ายหรือได้รับฝาก
ไว้ตามข้อ (2) ให้เป็นไปตามค าสั่งการจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม   

หากมีเหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรือส่งมอบเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ดังกล่าวในวรรคหน่ึง ว่าไม่เป็นไปตามค าสั่งการจัดการทรัพย์สิน เป็นเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือ
ปลอม ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ด าเนินการแจ้งเหตุดังกล่าวแก่บริษัทจัดการทันที   

(14) จัดท าความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการและจัดส่งให้บริษัทจัดการเพื่อใช้
ประกอบการจัดท ารายงานกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปี
ปฏิทิน ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบปีบัญชี และวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี
บัญชีหรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี   

(15) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องท าหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดของกองทุน
รวม ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้การด าเนินการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมด
ของกองทุนรวมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ และ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ด าเนินการต่อได้ทันที   
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(16) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และก่อนที่ผู้ช าระบัญชีจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
กับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังคงต้องรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่า
จะจดทะเบียนเลิก กองทุนรวม   

(17) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องจัดให้มีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม เช่น ที่ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ หรือพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินอื่น เพื่อท าหน้าที่เก็บรักษา
ทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม   

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

คู่สัญญาตกลงเก็บรักษาข้อมูลที่ได้ล่วงรู้มาเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะ
เป็นการเปิดเผยโดยอ านาจกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง เพื่อประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุน   

ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนเพราะความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง หรือการไม่กระท าการตามหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง 
บริวาร หรือบุคคลอื่นใดที่ท างานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์   

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซ่ึง
รวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแล
ผลประโยชน์  

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้  

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
ไม่ว่าการกระท าน้ันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็น
การเรียกค่าตอบแทนในการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลักษณะที่เป็น
ธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้
ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน  

ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ด าเนินการ
ขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้  

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :   

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อเกิด
กรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี้ ทั้งน้ีบริษัทจัดการจะกระท าได้เมื่อได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก่อน   

(1) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน หรือตามแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น   

(2) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง
อาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน   

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมาย
ดังกล่าว หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณี
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อื่นใดอันจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับ
หน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน   

(4) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหน่ึงข้อใดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าด้วยเร่ืองคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซ่ึงออกตามความในมาตรา 121 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการจะด าเนินการให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจาก
การตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็น
อย่างอื่น บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันท า
การ นับแต่วันที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้น หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
ก าหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลาให้แก้ไขเมื่อได้รับอนุญาตแล้วบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์อื่นแทนโดยพลัน   

(5) ในกรณีที่มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึง
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม เรียกร้องให้มีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผล ประโยชน์  

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระท าได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยส าคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอ านาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้  

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :   

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมที่   

(1) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)   

1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ  

เเขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140    

โทรศัพท์ 02-470-3207     

(2) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด   

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย   

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110   

โทรศัพท์ 0-2359-1200-1   

(3) ธนาคารแห่งประเทศไทย   

273 ถนนสามเสน เขตบางขุนพรหม   

กรุงเทพมหานคร 10200   

โทรศัพท์ 0-2283-5353   

และ/หรือที่ผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

และ/หรือศูนย์รับฝากต่างประเทศ หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที่ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งเพื่อเก็บรักษา
ทรัพย์สินในต่างประเทศ  

3. ผู้สอบบัญชี :   

ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา 

ที่อยู่ : บรษัิท เอส พี ออดิท จ ากัด 

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ 
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ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ 0-2642-6172-4 

ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ 

ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด 

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ 

ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ 0-2642-6172-4   

ชื่อ : นางสาวชื่นตา ชมเมิน 

ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด 

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ 

ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ 0-2642-6172-4 

ชื่อ : นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา 

ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด 

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ 

ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ 0-2642-6172-4   

ชื่อ : นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ 

ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด 

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ 

ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ 0-2642-6172-4   

ชื่อ : นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล   

ที่อยู่ : บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด 

เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทร. 0-2294--8504, 0-22948587   

ชื่อ : นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล   

ที่อยู่ : บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด 

เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  
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เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทร. 0-2294--8504, 0-22948587   

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจ ารอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองทั่วไป  

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :   

ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)   

ที่อยู่ : ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 2  

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

เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

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

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

5. ผู้จัดจ าหน่าย :   

ชื่อ :   

ที่อยู่ :   

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

ไม่มี  

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :   

ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)   

ที่อยู่ : ส านักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก   

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร   

กรุงเทพมหานคร 10900   

โทรศัพท์ 0-2544-3874-76 และสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ  

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้ง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิก
การแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกคร้ัง 
ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้
ความเห็นชอบเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว   

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการ
ด าเนินงานขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่
ก าหนดไว้ในสัญญาแตง่ตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ใน



กองทุนเปิดไทยพาณิชยค์อมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YB 

10 

ข้อ 15 ของหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนและกองทุนรวม”   

(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   

(1) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม ใบค าขอใช้บริการกองทุน ใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และใบสั่ง
ขายหน่วยลงทุน คู่มือผู้ลงทุนหรือเอกสารอื่นใดของกองทุนรวมตามที่กฎหมายหรือ ก.ล.ต. ก าหนด 
ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ในการส่งเสริมการขาย   

(2) รับใบค าขอใช้บริการกองทุน ใบสั่งซ้ือหรือใบสั่งขายหน่วยลงทุน และรับช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนจาก 
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนและช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวม   

(3) คืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวม   

(4) ยืนยันการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน   

(5) ชี้แจงและเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบ ในกรณีที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อสิทธิประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม   

(6) ปฏิบัติตามข้อก าหนดของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการโฆษณากองทุนรวม   

(7) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามที่ก าหนดไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวม ตลอดจนท าการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น  

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

ชื่อ :   

ที่อยู่ :   

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

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

ชื่อ :   

ที่อยู่ :   

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

9. ที่ปรึกษา :  ไม่ม ี

9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :   

ชื่อ :   

ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

ไม่มี  

หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :   
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9.2. ที่ปรึกษากองทุน :   

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

ไม่มี  

หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :   

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  ไม่ม ี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  ไม่ม ี

ชื่อ :   

ที่อยู่ :   

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :   

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  ไม่มี  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :   

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :   

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนเองก่อนครบก าหนดอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะท า
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามข้อ 7 “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”  

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :   

ไม่มี  

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :   

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 13. ของโครงการจัดการกองทุนรวม 

13.4. ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน :   

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 13. ของโครงการจัดการกองทุนรวม 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :   

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการท าการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไข   

วิธีการจัดการได้ ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะกระท าการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อ 19 
"วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ"   

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันน้ันในส่วนที่
เกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :   

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการ
ช าระบัญชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :   
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ไม่มี  

13.8. อื่น ๆ :   

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจ ากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ  

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี ไม่ว่า
ในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อก าหนดในข้อผูกพันซ่ึงลงนาม
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่
เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งน้ี ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิใน
การได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคนืเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเปน็ไปตามข้อก าหนด
ของหน่วยลงทุนชนิดน้ัน ๆ ด้วย  

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :   

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :   

- ใบหน่วยลงทุน  

- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน  

- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  

- อื่นๆ  

14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :   

โครงการจัดการกองทุนจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออก
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้
ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออก
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื่นเพิ่มเติมได้   

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน   

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะด าเนินการบันทึกชือ่ผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทนุในทะเบียนผูถ้อื
หน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน   

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุก
คร้ังที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการท ารายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการ
ท ารายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน   

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 15 วันท า
การนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีที่เป็นการสั่งซ้ือในระหว่างช่วงการเสนอขายคร้ังแรก และ/หรือ
ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันท าสั่งซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนซ่ึงได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะ
จัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุในค าขอใช้
บริการกองทุน   

(4) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง   

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน   

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะด าเนินการบันทึกชือ่ผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทนุในทะเบียนผูถ้อื
หน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน   
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(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือหรือ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการท ารายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ด าเนินการ
จัดสรรหน่วยลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)) จะด าเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายในวันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ท ารายการ
สั่งซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุน หรือภายในวันท าการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนก าหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน(ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน)) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชีหรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้   

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซ้ือหน่วยลงทุนหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
มีหน้าที่ในการน าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันเสมอ ได้ ณ ที่ท า
การของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)) หรือ ณ ที่
ท าการที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันท าการถัดจากวันท าการ
ซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน   

(5) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่มีการปรับรายการให้เป็นปัจจุบันคร้ังล่าสุด เป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง   

(6) ผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการ
ก าหนด   

ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนรายอื่น สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ่งบริษัท
จัดการจะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันท าการ โดยไม่ถือเป็นการ
แก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ   

14.2.3 ใบหน่วยลงทุน   

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนเพื่อน าไปใช้เป็น
หลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งน้ี ในการออกใบหน่วยลงทุนทุก
กรณีจะกระท าเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่าน้ัน โดยมีข้ันตอนดังน้ี   

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบค าขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน   

(2) ยื่นใบค าขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมช าระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียน
หน่วยลงทุน   

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุน
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบค าขอ ส าหรับกรณีที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนกรอกจ านวนหน่วยลงทุนในใบค าขอมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วย
ลงทุนส าหรับหน่วยลงทุนจ านวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน   

(4) ใบหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด ซ่ึงจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราส าคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้
เคร่ืองจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้
ท าได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย   
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(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจ านวนดังกล่าว จะต้องน าใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อโอนหน่วยลงทุนน้ัน เข้าระบบไร้
ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้   

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบ
หน่ึงให้กับผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันการท ารายการซ้ือหรือขายคืนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/
หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบที่จะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมใน
อนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด โดยผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถร้องขอเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการก าหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไข
ในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม   

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดท าหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้  

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดท าใบหน่วย
ลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :   

ไม่มี  

16. วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :   

หากมีการผิดนัดช าระหน้ีหรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องของ
กองทุนรวมจะไม่สามารถช าระหน้ีได้ บริษัทจัดการจะรับช าระหน้ีด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกัน
และมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี้ ดังน้ี   

16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์   

16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่อ
อยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้อง
เป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี้   

16.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหน้ี บริษัทจัดการจะไม่น าทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี้ มารวมค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจ าหน่าย
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นส าคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระ
หน้ีตกลงรับช าระหน้ีด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัท
จัดการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ไดจ้ากการรับช าระหน้ี บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินน้ันได้ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่าย
จากเงินส ารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินน้ัน 

16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพย์สินอื่นในแตล่ะครั้ง บริษัทจัดการ
จะเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิ
น้ันภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไป
ยังส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ย
เงินคืน เว้นแต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น   

16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวม
ได้รับช าระหน้ีตามตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความใน
ข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม   
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16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์   

16.2.1 ก่อนการรับช าระหน้ีด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละคร้ัง บริษัทจัดการจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดย
ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะน้ันการรับช าระหน้ีด้วย
ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซ่ึงตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิ
เรียกร้องน้ัน   

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับช าระหน้ี มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นในการรับช าระหนี้   

16.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหน้ี บริษัทจัดการจะน าทรัพย์สินดังกล่าวมารวมค านวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรัพย์สินน้ันเพื่อใช้ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สามาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังน้ี   

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซ่ึง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้   

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจ าหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
ส าคัญ และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว   

ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม   

16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหน้ี หรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหน้ี
ได้บริษัทจัดการกองทุนรวมจะด าเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ 
วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหน้ีได้เป็นผู้มี
สิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับช าระหนี้ก็ได้   

ทั้งน้ี ในการด าเนินการดังกล่าว บริษัทไม่ต้องน าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องน้ันมารวมค านวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม   

เงื่อนไขเพิ่มเติม :   

ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละคร้ังตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหน้ีไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการอาจน าเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งน้ี หากได้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหน้ีจน
ครบถ้วนแล้วและปรากฏว่าเงินได้สุทธิน้ันไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจน า
เงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมค านวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้   

การช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะช าระให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่ก าหนด เท่าน้ัน  

17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน :   

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 
125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิ
หรือการจ ากัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้
กระท าตามข้อก าหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่แล้ว 
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บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน า
หน่วยลงทุน ในกรณีดังน้ี 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที่ของบริษัทจัดการ 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วย
ลงทุนจะท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่
ก าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว 

18. ข้อจ ากัดการถือหน่วย :   

ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกิน
หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับการยกเว้นหรือเห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ 
ตลาดทุนก าหนด 

ทั้งน้ี โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วย
ลงทุน ดังน้ี 

(1)  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วย
ลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน 

(2)  การจ ากัดสิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสาระส าคัญดังต่อไปน้ี 

(ก)  บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน จะถูกจ ากัด
สิทธิรับเงินปันผลในส่วนที่ถือเกินน้ัน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปน้ี 

1.  การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม 

2.  การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. 

(ข)  บริษัทจัดการจะยกเงนิปันผลส่วนที่ถูกจ ากัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน  

(ค)  ในระหว่างการด าเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดินบริษัทจัดการจะจัดท าบัญชีและ
แยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวมโดยไม่น ามารวมค านวณเป็นมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนรวม 

(3)  ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของกองทุนรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดน้ัน เว้น
แต่ชนิดหน่วยลงทุนน้ันมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ถือหน่วย
ลงทุนชนิดน้ัน บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ว่าด้วยเร่ืองหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัท
จัดการ  
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19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :   

การด าเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ด าเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือ
ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ด าเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ 

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ด าเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมาย ให้
ถือว่ามติน้ันเสียไป 

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเร่ืองที่กระทบตอ่สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 
ต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมน้ัน เว้นแต่กรณีที่กองทุน
รวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปน้ี
ด้วย 

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่ง
หน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติทีม่ีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไมว่่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้
ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วย
ลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดน้ัน 

20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :   

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหน่ึงของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดไว้ ในข้อผูกพัน และมี
สาระส าคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอ านาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไข
เพิ่มเติมน้ันมีผลผูกพันคู่สัญญา 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญต้องได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 
ให้รวมถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และเร่ืองที่
ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปน้ี ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระส าคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไข
เพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน หรือ 

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันน้ันเหมาะสม มีความจ าเป็นหรือ
สมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด ต้องกระท าเป็นหนังสอืลงลายมือชื่อโดยบคุคลผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว ้ณ ที่ท าการและเวบ็ไซตข์องบริษัทจัดการกองทนุ
รวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้ง
เหตุผลและความจ าเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม (เฉพาะกรณี
ของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป) 

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :   

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี   

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :   
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ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุน
รวมแบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติน้ันก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้
ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาท
ระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้น าข้อพิพาทเข้าสู่การ
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

22. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  

22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :  

กองทุนจะเลิกเมื่อครบก าหนดอายุ หรือกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี  

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจ านวนดังน้ี 

(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมด โดยค านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือ
น้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันท าการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดน้ัน  

(2) จ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันท าการใด  

(3) เมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหน่ึงเกินกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวม
หน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทีเอฟ 

(4) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิด
เป็นจ านวนเกินกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็น
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุน
รวมดัชนี และกองทุนรวมอีทีเอฟ  

22.1.2. เมื่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการ
กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของ
ตน  

22.1.3. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของจ านวน
หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ 

22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเลิกโครงการ หรือด าเนินการอื่นใด ในกรณีที่มูลค่าหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้คร้ังแรกของกองทุนน้อยกว่า 400 ล้านบาทหรือตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อ
ประโยชนส์ูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

22.1.5. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทั่วไป หากปรากฏว่า  

(1) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงเกินกว่าหน่ึงใน
สามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมน้ัน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(2) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุน
โดยรู้เห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อันเป็นการปกปิดหรืออ าพรางลักษณะที่แท้จริงในการถือหน่วยลงทุน
ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป  

(3)  มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ 
หรือค าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 

(4)  มีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปตามที่ก าหนด 

ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการ
เสนอขายหน่วยลงทุน  
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(5)  ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเป็นบุคคลอื่นใดที่มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม 

(6)  บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัตหิรือไมส่ามารถด าเนินการตามค าสั่งของส านักงานตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 

22.1.6. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่
มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการ
ลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการทรัพย์สิน
หรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ด าเนินการแจ้งให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องท าการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณี
ที่ไม่มีการชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือท าให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้ง
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมท าการแก้ไข หรือด าเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได้ หรือด าเนินการแล้วแต่ไม่สามารถท าให้กองทุนรวมเป็นกองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง 

22.1.7. บริษัทหลักทรัพย์จะเลิกกองทุนรวม เมื่อส านักงานมีค าสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือ
เมื่อส านักงานมีค าสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน  

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการสิ้นสุดลงของการ
อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมหรือด าเนินการตามหนังสือชี้ชวนโครงการ ข้อ 5.5 “การคืนเงินค่า
ซ้ือหน่วยลงทุน” ได้ 

22.2. การด าเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  

22.2.1 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิกด้วยเหตุตามข้อ 22.1.1 

บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปน้ี  

(1) ยุติการรับค าสั่งซ้ือและค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันท าการ ที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1  

(2) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบด้วย ทั้งน้ีภายใน 
3 วันท าการนับแต่วันท าการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 หรือวิธีอื่นใดที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนดเพิ่มเติม  

(3) จ าหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าว ภายใน 5 วันท าการ นับแต่วัน
ถัดจากวันท าการที่ปรากฏเหตตุามข้อ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระท าได้เพื่อช าระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ  

(4) ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจ านวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 22.2.1.(3) ให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายใน 10 วันท าการนับแต่วันท าการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 และเมื่อได้ด าเนินการช าระค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จะถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดน้ัน  

เมื่อบริษัทจัดการด าเนินการตามข้อ 22.2.1 (1) ถึงข้อ 22.2.1 (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
คงเหลืออยู่จากการด าเนินการตามข้อ 22.2.1 (3) บริษัทจัดการจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการช าระบัญชีของกองทุนรวม  

22.2.2 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิก เพราะเหตุอื่นที่ทราบก าหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า 
หรือเพราะเหตุครบก าหนดอายุโครงการ  

บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปน้ี  

(1) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และแจ้งให้ตลาด
หลักทรัพย์ทราบในกรณีที่หน่วยลงทุนกองทุนรวมน้ันเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งน้ี 
ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ  
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(2) ด าเนินการด้วยวิธีการใดๆเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเร่ืองดังกล่าวก่อนวันเลิก
กองทุนรวมเป็นเวลาไม่ น้อยกว่า 5 วันท าการ เช่น ประกาศผ่าน Website ของบริษัทจัดการ: 
www.scbam.com ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่น แจ้งเป็นหนังสือทางไปรษณีย์ หรือวิธีอื่น
ใดที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม เป็นต้น และ  

(3) จ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม เพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีก าหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวัน
เลิกกองทุนรวม 

23. การช าระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :   

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการช าระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบ เพื่อท าหน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการช าระหนี้สินของกองทุนรวม
แล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งท าการอย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งน้ี 
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ส าหรับค่าใช้จ่าย   

และเงินค่าตอบแทนในการช าระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม และผู้ช าระ
บัญชีจะด าเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เท่าที่คงเหลืออยู่ตาม
สัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วัน
เลิกโครงการ   

เมื่อได้ช าระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช าระบัญชีจะท าการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคง
ค้างอยู่ให้ผู้ช าระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

อาคาร 1 ไทยพาณิชย ปารค พลาซา ช้ัน 7 – 8 
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501 
www.scbam.com   
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