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กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสงูหรือซับซ้อน 
หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
SCB Complex Return 1YC Not for Retail Investors 

(SCBCR1YC) 
ผู้ลงทุนไมส่ามารถขายคืนหนว่ยลงทนุนี้ในช่วงเวลา 1 ปีได้  

ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบทีส่่งผลกระทบตอ่การลงทนุดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทนุจ านวนมาก 

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

▪ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (efficient portfolio 
management (EPM)) และอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมี
ความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูง
กว่าผู้ลงทุนท่ัวไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ
ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน 
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) และ Rebate Rate อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  หากสภาวะตลาดมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนแต่จะไม่ต่ ากว่าอัตราท่ีก าหนดไว้ในโครงการ โดยจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

▪ กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยง
ของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเอง 

▪ เนื่องจากกองทุนลงทุนในตราสารของต่างประเทศ จึงท าให้กองทุนอาจมีความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพ จากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ตลอดจนภาวะตลาดเงิน  ตลาดทุนของประเทศต่างๆ ท่ีกองทุนลงทุน 
ผู้ลงทุนควรศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน  
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▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในเมื่อเห็นว่าการลงทุนใน
กองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน
ดังกล่าวได ้

▪ ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ใน
หนังสือชี้ชวน 

▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และ
เมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

▪ ณ วันครบอายุโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิน าเงินลงทุนคงเหลือท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อ
ยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ใน
วันท าการถดัไป โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายใน 7 วันท าการนับแต่วันทีท ารายการโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมดงักล่าว ท้ังน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถท ารายการซื้อหรือขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือ  
ชีช้วนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินน้ัน โดยผู้ลงทุนสามารถขอรายละเอียด
หนังสือชี้ชวนได้ท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแต่งตั้ง 

▪ บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้ข้อมูลในอดีตในการค านวณค่าสัมบูรณ์ ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute 
correlation coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสิ นค้าหรือตัวแปรท่ีสัญญาซื้อขายล่ วงหน้าอ้างอิ ง 
(underlying) และทรัพย์สินท่ีต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางท่ีไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีตซึ่งอาจส่งผลให้
การเข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

▪ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธ
ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ี
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน 
รวมถงึแต่ไม่จ ากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถิน่ฐานอยูใ่นสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา   

▪ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความ
จ าเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าท่ีเกิดขึ้นแล้วในขณะน้ีหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น 
ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการท่ีจะปฏิบัติการและด าเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธ
สัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศน้ัน ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
การหักภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิด าเนินการอื่นใดเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติ
ตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ 
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รายละเอียดกองทนุรวม 

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
SCB Complex Return 1YC Not for Retail Investors (SCBCR1YC)                                                                   

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

วันทีไ่ด้รับอนุมัติให้จัดต้ัง/จัดการกองทุนรวม     : วันท่ี 13 กันยายน 2562 

วันทีเ่สนอขาย : วันท่ี 1 - 7 ตุลาคม 2562 
 

ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทนุรวม 

ประเภทโครงการ  

▪ กองทุนรวมผสม ประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ  

นโยบายการลงทุนของกองทุน 

(1) กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหน้ี และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินท่ีเสนอขายในต่างประเทศและ/หรือในประเทศ 
รวมท้ังหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหน้ีหรือของ     
ผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment grade) รวมกันท้ังสิ้น ประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทุน (NAV) โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทุนในส่วนน้ี เติบโตเป็นร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

(2) กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) 
ประเภท สัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี SET 50 Index (SET50 Index) ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน 
เพื่อเปิดโอกาสให้กับกองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง SET 50 Index (SET50 Index)  

โดยมีรายละเอียดส าคญัดังต่อไปน้ี  

ส่วนท่ี 1 : เงินต้น และผลตอบแทน  

กองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินท่ีเสนอขายในต่างประเทศและ/หรือในประเทศ รวมท้ังหลักทรัพย์ 
หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหน้ีหรือของผู้ออกตราสารอยู่ใน
อันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment grade) ประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV)  

ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศท่ีเป็นตราสารหน้ี เงินฝากและตราสารทางการเงิน กองทุนจะเข้าท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดย
มวัีตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (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 าสัญญาขายตราสา รดังกล่าว
ล่วงหน้า เพื่อให้อายขุองสัญญาสอดคล้องกับอายุโครงการ เป็นต้น  
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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 วันจดทะเบียน 

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  

สัดส่วนการลงทุน 
ณ วันจดทะเบียน 

ผลตอบแทน 
จากตราสาร
ต่อปี (THB) 

ประมาณการการได้รับ 
เงินต้น+ผลตอบแทน 
ณ วันครบอายุโครงการ 

ส่วนที่ 1 

ตราสารหน้ี บริษัท True Corporation 
(TRUE) – ไทย 

BBB+ (TRIS) 10.00% 3.00% 10.30% 

ตราสารหน้ี บริษัท Golden Land 
Property Development (GOLD) – ไทย 

BBB+ (TRIS) 10.00% 2.00% 10.20% 

ตราสารหน้ี ธ. China Merchant Bank 
(CMB) - จีน 

BBB+ 
(FITCH International) 

15.00% 1.80% 15.27% 

ตราสารหน้ี ธ. Agricultural Bank of 
China (ABC) - จีน 

A 
(FITCH International) 

15.00% 1.80% 15.27% 

ตราสารหน้ี ธ. Bank of China (BOC) - 
จีน 

A 
(FITCH International) 

5.00% 1.80% 5.09% 

ตราสารหน้ี ธ. Abu Dhabi Commercial 
Bank (ADCB) - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

A+ 
(FITCH International) 

5.10% 1.85% 5.19% 

ตราสารหน้ี ธ. Emirate NBD Bank 
(ENBD) - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

A+ 
(FITCH International) 

5.00% 1.80% 5.09% 

ตราสารหน้ี ธ. Mashreq Bank (MASQ) - 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

A 
(FITCH International) 

13.00% 1.80% 13.23% 

ตราสารหน้ี ธ. Qatar National Bank 
(QNB) - กาตาร์ 

A+ 
(FITCH International) 

10.00% 1.85% 10.19% 

ตราสารหน้ี ธ. Al Khaliji Bank (ALK) - 
กาตาร์ 

A 
(FITCH International) 

10.00% 1.85% 10.19% 
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รวม (เฉพาะตราสารหน้ี)  98.10% 1.92% 100.02% 

หักค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)*    -0.02% 

เงินต้น+ผลตอบแทนโดยประมาณ ตาม
ระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ปี 

 98.10%  100.00% 

ส่วนที่ 2 

สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Warrant) ท่ีมี
สินทรัพย์อ้างอิง SET 50 Index (SET50 

Index) 
 1.90%   

* ค่าใช้จ่ายท่ีกองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
ซึ่งในช่วงระยะเวลาอายุโครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเพิ่มหรือลดอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีเรียกเก็บจริงได้ ท้ังน้ีไม่เกินเพดานอัตรา
ค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินท่ีลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้เฉพาะเมื่อมีความจ าเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ท าให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินท่ีลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยประมาณการ
อัตราผลตอบแทนของตราสารท่ีลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทน
ตามอัตราท่ีประมาณการไว้ 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีแสดงข้างต้น เป็นเพียงหน่ึงในสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีบริษัทจัดการจะใช้ประกอบการ
พิจารณาลงทุน 

เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 

กองทุนจะค านวณผลตอบแทนโดยปัดทศนิยม 2 ต าแหน่งตามหลักคณิตศาสตร์ และจะจ่ายผลตอบแทนเพียงครั้งเดียวเมื่อสิ้นอายโุครงการ  
1. ดัชนีอ้างอิง คือ SET 50 Index (SET50 Index) ในสกุลเงินบาท 
2. ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง = (ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง / ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา) - 1  
3. PR คือ อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) ของดัชนีอ้างอิงจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ = 50 % 
4. Rebate Rate = 2% 
วันเริ่มต้นสัญญา คือ วันท่ีกองทุนเริ่มลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์  
วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง คือ วันท่ีกองทุนพิจารณาระดับของดัชนีอ้างอิงเพื่อน ามาค านวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ โดยจะ
สิ้นสุดประมาณ 5 -10 วันก่อนวันครบอายุกองทุน 

อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) หรือ Rebate Rate อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลย
พินิจของผู้จัดการกองทุนแต่จะไม่ต่ ากว่าอัตราท่ีก าหนดไว้ในโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
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รายละเอียดการค านวณผลตอบแทนจากการลงทุนท้ังหมด 

 เงื่อนไข  
เงินต้นและผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ณ วันครบอายุโครงการ 

กรณีท่ี 1 ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ≤ 0% 

ได้รับเงินต้นคืนท้ังจ านวนเพียงอย่างเดียว 
 (ในส่วนการลงทุนตราสารหน้ี เงินฝากและตราสารทาง
การเงิน) 
ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ 

กรณีท่ี 2 
ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง > 0% 

แต่ ≤ 12% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา 

ได้รับเงินต้นคืนท้ังจ านวน (ในส่วนการลงทุนตราสารหน้ี 
เงินฝากและตราสารทางการเงิน) + ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ 
ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์  
= (PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง) x มูลค่าตาม
ขนาดของสัญญาวอร์แรนท์ 

กรณีท่ี 3 

1) ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง        
> 12% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ 
2) ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันท าการใดท าการหน่ึง
ตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง> 12% ของ
ระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา (กองทุนจะไม่น าค่าการ
เปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงหลังจากวันท าการดังกล่าวมา
พิจารณาอีก) 

ได้รับเงินต้นคืนท้ังจ านวน (ในส่วนการลงทุนตราสารหน้ี 
เงินฝากและตราสารทางการเงิน) + ผลตอบแทนชดเชย
จากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ 
ผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์  
= Rebate Rate x มูลค่าตามขนาดของสัญญาวอร์แรนท์ 

ในการพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงทุกสิ้นวันท าการ 

ตัวอย่างการได้รับเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุน 

สมมติฐาน 

- เงินลงทุนท้ังหมด 1,000,000 บาท แบ่งสัดส่วนการลงทุนดังน้ี 
ประเภทหลักทรัพย์/ทรัพย์สิน สัดส่วนการลงทุน   อัตราผลตอบแทน 

ณ วันครบอายุโครงการ  
(ประมาณ 1 ปี) 

เงินต้นและผลตอบแทนท่ี
คาดว่าจะได้รับ 

    (ตอ่ปี) 

ส่วนท่ี 1 : ตราสารหน้ี เงินฝากและตราสารทางการเงิน 98.10% 
 

ประมาณ 1.92% 100.02% 

หักค่าใช้จ่ายโดยประมาณ   0.02% 

เงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนท่ี 1 หลัง
หักค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ  

  100% 

ส่วนท่ี 2 : สัญญาวอร์แรนท์ 1.90% ตัวอย่างผลตอบแทนจากสัญญาวอร์แรนท์ปรากฎ
ตามตารางด้านล่าง 
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- ระดับของดัชนีอ้างอิง ดังนี้ 
 ระดับของดัชนีอ้างอิง   ณ วันที่

เริ่มต้นสัญญา 
ระดับสูงสุดของดัชนีอ้างอิงระหว่าง

อายุโครงการ 
ระดับของดัชนีอ้างอิง  ณ วัน

พิจารณาดัชนีอ้างอิง 
กรณีท่ี 1 1,000 ≤ 1,120 900 

กรณีท่ี 2 1,000 ≤ 1,120 1,120 

กรณีท่ี 3 
1) 
2) 

 
1,000 
1,000 

 
≤ 1,120 
> 1,120 

 
1,130 
ไม่น ามาพิจารณา 

กรณีท่ี 1 ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ≤ 0% ดังนี ้

เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน รวมเงินต้นและ ผลตอบแทน
ทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับเมื่อครบ

อายุโครงการ 
ส่วนที่ 1 

ตราสารหน้ี เงินฝากและ
ตราสารทางการเงิน 

ส่วนที่ 2 
สัญญาวอร์แรนท์ 

 

1,000,000 บาท ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ 1,000,000 บาท 

      กรณีท่ี 2 ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง > 0% แต่ ≤ 12% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา ดังนี้ 

 เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน รวมเงินต้นและ ผลตอบแทน
ทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับเมื่อครบ

อายุโครงการ 
ส่วนที่ 1 

ตราสารหน้ี เงินฝากและ
ตราสารทางการเงิน 

ส่วนท่ี 2 
สัญญาวอร์แรนท์ 

 
1,000,000 บาท 
 
 
 

ได้รับผลตอบแทน จากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ 
60,000 บาท (คิดเป็น 6% ต่อป)ี 
ค านวนจาก 
1. ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง 
(1,120/1,000) -1 = 0.12 
2. ผลตอบแทน   
(50% x 0.12) x 1,000,000 = 60,000 บาท 

1,000,000 + 60,000      
= 1,060,000 บาท 
(คิดเป็น 6% ต่อป)ี 

กรณีท่ี 3 ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี > 12% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญาดังน้ี 
1) ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง > 12% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ 
2) ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันท าการใดท าการหน่ึงตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง> 12% ของระดับดัชนีอ้างอิง 
ณ วันเริ่มต้นสัญญา  

เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน รวมเงินต้นและ ผลตอบแทน
ทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับเมื่อครบ

อายุโครงการ 
ส่วนที่ 1 

ตราสารหน้ี เงินฝากและ
ตราสารทางการเงิน 

ส่วนที่ 2 
สัญญาวอร์แรนท์ 

 
1,000,000 บาท ได้รับผลตอบแทน จากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ 

20,000 บาท (คิดเป็น 2% ต่อป)ี 
1,000,000 + 20,000                
= 1,020,000 บาท 
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ค านวนจาก 
ผลตอบแทนชดเชย 
2% x 1,000,000 = 20,000 บาท 

(คิดเป็น 2% ต่อปี) 

สรุปผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ 

กรณีท่ี เงื่อนไขและผลตอบแทน ส่วนท่ี 1 

ตราสารหน้ี เงินฝาก
และตราสารทาง
การเงิน (บาท) 

ส่วนท่ี 2 

สัญญาวอร์แรนท์ 
(บาท) 

รวมเงินต้นและ 
ผลตอบแทน (ท่ีมาก
ท่ีสุด) ท้ังหมดท่ีคาดว่า
จะได้รับเมื่อครบอายุ

โครงการ 

1 ค่าการเปลี่ ยนแปลงของดัชนี  ณ  วัน

พิจารณาดัชนีอ้างอิง ≤ 0% 

1,000,000 0 
(คิดเป็น 0% ต่อปี) 

1,000,000 
(คิดเป็น 0% ต่อปี) 

2 

 

 

 

เงื่อนไข : 
ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วัน

พิจารณาดัชนีอ้างอิง > 0% แต่ ≤ 12% 
ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้น
สัญญา 
ผลตอบแทน : 
(PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี
อ้างอิง) x มูลค่าตามขนาดของสัญญา
วอร์แรนท์ 

1,000,000 60,000 
(คิดเป็น 6% ต่อปี) 

1,060,000 
(คิดเป็น 6% ต่อปี) 

 

3 เงื่อนไข :  
1) ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วัน
พิจารณาดัชนีอ้างอิง > 12% ของระดับ
ดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ 
2) ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันท า
การใดท าการหน่ึงตลอดอายุโครงการ
จนถึงวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง> 12% ของ
ระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา  
ผลตอบแทน : 
Rebate Rate x มูลค่าตามขนาดของ
สัญญาวอร์แรนท์ 

1,000,000 20,000 
(คิดเป็น 2% ต่อปี) 

1,020,000 
(คิดเป็น 2% ต่อปี) 
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ตัวอยา่งแผนภาพของรูปแบบการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทน 

 
ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับดัชน ีSET 50 Index (SET50 Index) ที่สัญญาวอร์แรนท์ใช้อ้างอิง 

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 PCL= 10.25% (ข้อมูล ณ 27 สิงหาคม 2562) 

ดัชนีได้รับการพัฒนาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซ่ึงไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการจึงท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ 

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

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 

▪ ผู้ลงทุนมีโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับ
ของดัชนีอ้างอิง โดยสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยอ์้างอิงได้ 

ระดับความเสี่ยงของกองทุน 

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 

 
 



 

                                                                                                                                    10     กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพลก็ซร์ีเทิร์น 1YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย: 
SCBCR1YC   

ลักษณะที่ส าคัญของกองทนุรวม 

Q: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร? 
A: กองทุนน้ีเป็นกองทุนรวมส าหรับผู้มีเงินลงทนุสูงและ ไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

Q: กองทุนรวมนีม้ีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด? 
A: จ านวนเงินทุนของโครงการเท่ากับ 3,000 ล้านบาท โดยในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขาย

หน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 450 ล้านบาท หรือคิดเป็นจ านวนหน่วยลงทุนไม่เกิน 45,000,000 หน่วย  

Q: กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับเงินลงทุนลักษณะใดและผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด? 
A: ผู้ลงทุนท่ีต้องการแสวงหาโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนและสามารถรับความเสี่ยงได้ โดยจะลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอันดับ

ความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment grade) และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินในต่างประเทศ
และ/หรือในประเทศท่ีมีผลตอบแทนท่ีดี รวมถึงการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของ
ดัชนีอา้งอิงเพื่อเปิดโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มได้ โดยมชี่วงระยะเวลาการลงทุนประมาณ 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
เกิดผลขาดทุนขึ้นได ้

• ความสามารถในการด าเนินธุรกิจและความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร 
 จากการท่ีกองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเสนอขายท้ังในและ/หรือต่างประเทศ อาทิ ตราสารแห่งหน้ีท่ีออกโดยภาครัฐและ/หรือ

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

Q: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม?่ 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  
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 3. ข้อมูลย้อนหลังทีใ่ชใ้นการ (observation period) ไม่ต่ ากว่า 250 วันท าการ  
 ประเภทของ VaR ท่ีบริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง Absolute VaR ไม่เกิน  20% ของ NAV  
 วิธีการวัดมูลค่าความเสี่ยงด้านตลาด : Variance Covariance Method (Parametric Approach) 

Q: มูลค่าธุรกรรมตามหน้าสัญญาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทจัดการประมาณการไว้ (expect ed  g ross  l ever age) 
A:   ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

ข้อก าหนดในการซือ้ขายและโอนหนว่ยลงทุน 

Q: กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร? 
A: การเสนอขายหน่วยลงทุน 
 ส ำหรับกำรสั่งซือ้ครั้งแรก  : ผู้ลงทุนสั่งซือ้หน่วยลงทุนขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 500,000 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 บริษทัอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน
ในภายหลังได ้

ส ำหรับกำรสั่งซื้อครั้งถัดไป : กองทุนจะไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 
 การช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 

 ผู้ลงทนุสามารถช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  กรณีผู้ลงทุนท ารายการผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) และสาขาของธนาคาร 

 ช าระเป็นเช็ค หรือดราฟต์ลงวันท่ีเดียวกับวันท่ีสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจา่ยในนาม  
"ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เพ่ือกองทนุเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด” 

 กรณีผู้ลงทุนท ารายการผ่านบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอื่นท่ีได้รับการแต่งตั้ง 

 น าเช็คหรือเงินสดเข้า “บัญชจีองซื้อกองทุนบลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด” โดยมีรายละเอยีดธนาคารดงัต่อไปน้ี 
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 ากดั (มหาชน) 039-6-03711-9 
ธนาคารทิสโก ้จ ากัด (มหาชน) 0001-114-005054-9 
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ธนาคาร เลขที่บัญชี 

ธนาคารออมสิน 000-0-43239-3 

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 เอกสารอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการก าหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอส าหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามท่ีบริษัท
จัดการก าหนด  
(ข)  บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมาย
ต่างๆ  
(ค)  บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายอื่น หรือ
ความน่าเชือ่ถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ  
(ง) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่
เกิน  4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต  
(จ) เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่
เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ีบริษัท
จัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึง่จัดให้มีขึ้น
และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  
(ฉ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัท
จัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 
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Q: กองทุนรวมนี้มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามค าสั่งทีร่ับไว้แล้ว และการหยุดรับค าสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร? 

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

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

นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ  
(2)  มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการยังไม่ได้ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย

ลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องน้ันต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนท่ีถกูต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง  

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

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

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

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

หลักทรัพย์ที่ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม  
(ข)  มีเหตุการณ์ท่ีท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือ

รับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ  
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(ค)  มีเหตุท่ีท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษทัจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว  

(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริง ดังต่อไปน้ี  
(ก)  บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ันๆมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าดังต่อไปน้ี  

1. การกระท าท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

2. การให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ  
3. การกระท าท่ีเป็นการปฏิบัติตามค าสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระส าคัญ 
(5)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการอันเน่ืองมาจาก
การท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการด ารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็น
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระท าได้ไม่เกิน 3 วันท าการ 
(6)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ท่ีระบุไว้ในข้อผูกพันข้อ 22.1.1 (2) 
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             
ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการดังกล่าว 

Q: กองทุนรวมนี้ก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนไว้อย่างไร? 
A:  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปน้ี   

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

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

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

           นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน พร้อมหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันท่ีนายทะเบียน
หน่วยลงทุนได้รับค าขอโอนหน่วยลงทุน   

           ท้ังนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว 
 ท้ังนี้ การโอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนท่ีเปน็ผู้มีเงินลงทุนสูงให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการก าหนด 
           อน่ึง เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัท

จัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธที่จะลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ 
โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน  รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง พลเมือง
สหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้
จากช่องทางใด? 

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

สิทธขิองผู้ถือหนว่ยลงทนุ 

Q: กองทุนรวมมีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร? 
A:  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถื อหน่วยลงทุนทุกครั้งท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีการท า

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

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจ ากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร? 
A:  สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :   

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนเองก่อนครบก าหนดอายุโครงการ ซึ่งบริษัทจัดการจะท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
โดยจะน าเงินลงทุนคงเหลือท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้นหรือกองทุนรวม
ตลาดเงินอื่นท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการในวันท าการถัดไป 
สิทธิในการไม่ได้รับจัดสรรหน่วยลงทุน : 
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลท่ีซื้อหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ 
สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :   
ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 
บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ท่ีเป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียง
ของบคุคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันน้ันในส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 
 

http://www.scbam.com/
http://www.scbam.com/
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Q: ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ

บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม? 
A:  ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจดัการจะท 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 

บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนนิการของกองทุนรวม 

Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ? 

A:     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ท่ี
ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และ 
กองทุนส่วนบุคคล ปัจจุบันบริษัทจัดการ มีกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการจ านวนท้ังหมด 290 กองทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม เท่ากับ 985,253,910,741.95 บาท (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 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. นางทพิาพรรณ ภัทรวิกรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน 
14. นางสาวนภารัตน์ กาญจนสมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มทรัพยากรบุคคล 



 

                                                                                                                                    17     กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพลก็ซร์ีเทิร์น 1YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย: 
SCBCR1YC   

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. ดร.ยรรยง ไทยเจริญ กรรมการ 
3. นางสาวศลิษา หาญพานิช กรรมการ 
4. นางสาลินี วังตาล กรรมการ 
5. นายชลิตต ิเนือ่งจ านงค์ กรรมการ 
6. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย กรรมการ 

Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน  
A:     1. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย 
 2. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส  
 3. นางสาวจารุภัทร ทองลงยา  
 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 
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Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การท างานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 
A:     รายช่ือผู้จัดการกองทนุ  

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 

- คณุวุฒิพิเศษ  CISA Level I, 

     Single License 

-   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มจัดการ
ลงทุนตราสารหนี้  บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุน
ตราสารหนีแ้ละบริหารเงิน  
บลจ.ไทยพาณิชย์  

- รองผู้อ านวยการ ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์
และกลยุทธ์การลงทุน  

 บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้ช่วยผู้จดัการ กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ (กบข.) 

-  ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง  

 บลจ.ไทยพาณิชย ์

2 นางสาวกมลรัตน์  ตั้งธนะวัฒน์ บริหารกองทุน - ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

- 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) 

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 
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หน้าท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน 

4 นายพฤทธิ์ มงคลโกศล บริหารกองทุน -   ปริญญาตรี คณะวศิวกรรมศาสตร์
อุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

-  ผู้จัดการอาวุโส ฝา่ยการลงทุนตราสาร
หนี้ต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์ 

-  ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการการ
ลงทุนทางเลือก บลจ.กรุงศรี 

Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหนว่ยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
A:        ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

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 บริษัทหลักทรัพย ์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 บริษัทหลักทรัพย ์ฟินันซ่า จ ากัด 0-2697-3875 

12 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 0-2618-1000 
13 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 0-2663-9999 
14 บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ ากัด 0-2223-2288 

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

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

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

24 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน อินฟินิติ จ ากัด 0-2238-3987 
25 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จ ากัด 0-2801-9100,0-2343-9500 
26 บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0-2658-6300 
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เบอร์โทรศัพท์ 

27 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 0-2658-5800 
28 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จ ากัด 0-2861-5508 
29 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จ ากัด 0-2680-5000 

30 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จ ากัด 0-2266-6698 
31 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 0-2217-8000 
32 บริษัทหลักทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0-2658-8888 

33 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 0-2205-7000 
34 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ากัด (มหาชน) 0-2207-0038 
35 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0-2635-1700 

 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 “ 

ช่องทางที่ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม 

• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
ท่ีอยู ่ : ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชัน้ 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 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.scbam.com/
http://www.scbam.com/
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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 

(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 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทนุ  
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(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 าให้ช่วยลดความเสี่ยงจากคู่สัญญาดังกล่าวได ้

(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 าใ ห้ผลตอบแทนท่ีได้รับไม่เป็นไปตามท่ีคาดได้ เพื่อเป็นการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนมีนโยบายท่ีจะป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน ท้ังหมด โดยใช้สัญญาส
วอปอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Swap) และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Forward) เพื่อรับค่าเงินบาทในอัตรา
คงท่ีส าหรับตราสารท่ีมีการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย และ/หรือผลตอบแทนอื่น เป็นเงินตราต่างประเทศ เพื่อ ไม่ให้เกิดความผันผวนของ
ผลตอบแทนท่ีเป็นเงินบาท 

(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) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าของตัวแปรอ้างอิง  : อันเน่ืองจากปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อตัวแปรอ้างอิง
เปลี่ยนไป เช่น ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน (ค่าเงิน) ปริมาณเงินไหลเข้าหรือออก (Fund 
Flow) ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยด้านการเมือง เป็นต้น ดังนั้นกองทุนอาจมีความเสี่ยงท่ีจะได้รับผลตอบแทนน้อยลง หรือเสียโอกาสใน
การได้รับผลตอบแทนท่ีดีขึ้น หากตัวแปรอ้างอิงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามคาดการณ์ไว้  ท้ังน้ีก่อนพิจารณาลงทุน กองทุนจะ
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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 า
กว่า 2 อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

2.3 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับต่ ากว่า investment grade 
หรือไม่มี credit rating 

ไม่เกิน 15% 

3 หน่วย CIS ตามท่ีระบุในรายละเอยีดโครงการข้อ 3.13 เรื่อง 
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่นท่ีจะลงทุน ในข้อ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วนท่ี 
2 ข้อ 1 

ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ไม่เกิน 20% 

 5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
5.1  เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN หรือ ศุกูก ท่ีผู้ออก
จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ีไดร้ับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 
5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2  ผูอ้อกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing 
5.2.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวันช าระหน้ี < 397 วัน นับ
แต่วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังน้ี 
5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน  
5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยูอ่าศัย  
5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 

ไม่เกินอัตราดังน้ี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 20% หรือ 
(2) น้ าหนักของตราสารท่ีลงทุน 
ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวันช าระหน้ี  
> 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ 
regulated market 

6 ทรัพย์สินดังน้ี 
6.1 ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนท่ีผู้ออกตราสาร
อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจท าให้มีการเพิกถอนการเป็น
หลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)  
6.2 ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษัทท่ีจัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายใน 
SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
ตราสารทุนท่ีผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจ
ท าให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซ้ือขาย     ใน SET หรือใน
ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.3 หุ้นท่ีอยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน 
ซื้อขายตาม 6.1 
6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้  
6.4.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN หรือศุกูก ท่ีผู้ออก
จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารน้ันใน
ต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมสาขาของ ธพ.ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 
ธพ.ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 
6.4.2  เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 
6.4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ 
6.4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเปน็การท่ัวไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing 
6.4.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวันช าระหน้ี < 397 วัน นับ
แต่วันท่ีลงทุนท่ีไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.2.1 หรือ 6.4.2.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 
6.4.2.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.2.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็น
สมาชิก 
6.4.2.3.3  สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะท านองเดียวกับ

รวมกนัไม่เกินอัตราดังน้ี แล้วแต่อัตราใด 
จะสูงกว่า 
(1) 15% หรือ 
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

บุคคลตามข้อ 6.4.2.3.1 – 6.4.2.3.2 
6.4.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวันช าระหน้ี > 397 วัน นับแต่
วันท่ีลงทุนต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
6.5 DW  
6.6 reverse repo 
6.7 OTC derivatives 
6.8 หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีมีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ 
6.8.1 จดทะเบยีนซื้อขายหรืออยูใ่นระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ
แก้ไขเหตุท่ีอาจท าให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อ
ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)     
6.8.2  เป็นหน่วยของกองทุนท่ีไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุน
ในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า 
แล้วแต่กรณี(diversified fund) ตามแนวทางที่ส านักงานก าหนด 
6.9  หน่วย private equity ท่ีจดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง 
IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ของ 
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่วย private equity ท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจท า
ให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.10. หน่วย CIS ตามท่ีระบุในรายละเอียดโครงการข้อ 3.13 เรื่อง 
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่นท่ีจะลงทุน ในข้อ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วนท่ี 
2 ข้อ 2 ท่ีจดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ของ SET หรือของ
ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าว
ท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจท าให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนท่ีมีลักษณะกระจาย
การลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิ
การเช่าแล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่ส านักงาน
ก าหนด และมีลักษณะตาม 6.8.1 

ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

8 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 
หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังน้ี ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาแล้วแต่กรณี 
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1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 
ส่วนท่ี 2 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการ

เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว  

ไม่เกินอัตราใดอัตราหน่ึงดังน้ี แล้วแต่ 
อัตราใดจะสูงกว่า 
(1)  25% หรือ 
(2)  น้ าหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน benchmark + 10%  

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังน้ี ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 
ส่วนท่ี 3 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
 1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบคุคล

ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก  
ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
1.2 ธพ. 
1.3 บง. 
1.4 บค. 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ีกองทุนไดร้ับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

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

 2 ทรัพย์สินดังน้ี 
2.1 B/E หรือP/N ท่ีมีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ี
กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออก 
ตราสารได้ 
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMAและมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่) 
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน  
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนน้ี 
(ข้อน้ีไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & 

รวมกันไม่เกิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

hold ท่ีลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ท่ีมีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน) 

 3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

 4 securities lending   ไม่เกิน 25% 
 5 total SIP ซึง่ได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการ

ลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity 
limit)   

รวมกันไม่เกิน 15% 
 

6 derivatives ดังน้ี 
6.1 การเข้าท าธุรกรรม 
derivatives ท่ีมีวัตถุประสงค์
เพื่อการลดความเสี่ยง 
(hedging)  

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู่  

6.2 การเข้าท าธุรกรรม 
derivatives ท่ีมิใช่เพื่อการลด
ความเสี่ยง  
(non-hedging) 

global exposure limit 
6.2.1 กรณีกองทนุไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน1  
จ ากัด net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV 

6.2.2 กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซับซ้อน2  
จ ากัด net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-
at-risk : VaR) ของกองทุนต้องเป็นดังนี้ 
(1)  absolute VaR < 20% ของ NAV  
(2)  relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark 
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน”  หมายความว่า  การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีมีกล
ยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีมี
ความซับซ้อน (exotic derivatives) 

**หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของกองทุนไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ product limit 
1,2 รายละเอียดของการค านวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานประกาศก าหนด 
ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหน่ึง 

 
ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมี
จ านวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจ านวนสิทธอิอกเสียง
ท้ังหมดของบริษัทน้ัน  

2 ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุกูกของ
ผู้ออกรายใดรายหน่ึง  
(ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครัฐไทย หรือตราสารหน้ีภาครัฐ
ต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial 
liability)3 ของผูอ้อกตราสารรายน้ัน ตามที่เปดิเผยไว้ในงบ
การเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด  ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผู้ออก
ตราสารมีหน้ีสินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลา
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

บัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจน า
มูลค่าหน้ีสินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหน้ีสินทาง
การเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหน้ีสินทาง
การเงินน้ันจะต้องเป็นข้อมูลท่ีมีการเผยแพร่เป็นการท่ัวไป และใน
กรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มีหน้ีสินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบ
การเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด4 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 
1 ใน 3ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อน้ีของผู้
ออกรายน้ันเป็นรายครั้ง  เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการ
ยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
2.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อน้ีโดยเป็นตราสารท่ี
ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ ากว่าinvestment 
grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่
กรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ 
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบคุคล
ดังนี้  
 1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
 2. ธนาคารออมสิน 
 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 
 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย  
 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 9. บล. 
 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
 11. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะท านองเดียวกับ

บุคคลตาม  1. – 9.) 
 3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ท้ังหมดของ MF หรือ

กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยน้ัน   
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังน้ี 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมลีักษณะ   ครบถ้วน
ดังน้ี 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 ของกองทุนท่ีมีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จัดต้ังขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

 5 
 

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ท้ังหมดของกองทุน 
property ท่ีออกหน่วยน้ัน เว้นแต่เป็นหน่วย property ของ
กองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังน้ี โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงาน 
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จัดต้ังขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

หมายเหตุ : 3 หน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีท่ีผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดท างบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีน้ัน โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) 
หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
                        4รวมถงึกรณียังไม่ครบก าหนดการจัดท างบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร 
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   ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * 

 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน** 

 อัตราตามโครงการ 

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้ในครั้ง
แรก) 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท้ังหมดที่ประมาณการได้ ไม่เกิน 2.79 

• ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) ไม่เกิน 2.14  

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) ไม่เกิน 0.11 (เก็บจริง 0.02675%) 

• ค่านายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar fee) ไม่เกิน 0.11 (เก็บจริง 0.0321%) 

•  ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Advertising Expenses) 

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก *** 

- ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

 

ไม่เกิน 2,140,000 บาท 

ไมม่ ี

•  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่เกิน 2.14 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้ ตามที่จ่ายจริง 

 อัตราตามโครงการ 

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

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

• ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) 

• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) 

• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) 

 

ไมเ่กิน 1.07 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ) 

ไม่มี 

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

• ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดไว้ใน
โครงการ (Exit Fee) 

ไม่มี 
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หมายเหตุ :   
* ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะ

ถือเป็นภาระของกองทุนรวม 
** ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และ

ภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  
 ท้ังนี้ ในกรณีท่ีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตรา

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  
 ท้ังน้ี  บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใช้จ่ายเดิมภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและบริษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ณ ส านักงานของบริษัทจัดการส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขาของ
ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีเปลี่ยนแปลง 

***  ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมถึงค่าอบรมเผยแพร่ความรู้และสัมมนาแนะน ากองทุนรวม และค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบจองซื้อหน่วยลงทุน หรือ
ใบสั่งซือ้หน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่นท่ีเกี่ยวกับการจองซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งเมื่อรวมกันท้ังหมดแล้วไม่เกิน 2,140,000 บาท 
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กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของดัชนี SET 50 Index (SET50 Index) ในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
 

 
 
* ท่ีมา: Bloomberg, ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ต้ังแต่วันท่ี 28 สิงหาคม 2557 ถึงวันท่ี 27 สิงหาคม 2562 
** ผลการด าเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต  
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ค าเตอืน / ขอ้แนะน า 

ค าเตอืนหรือค าแนะน าตามประกาศอื่น 

▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รับรองถึง 
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

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

▪ กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังน้ันบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด จึงไม่มี
ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YC  ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ท้ังน้ี      
ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะ
ทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 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 18 กันยายน 2562 

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


 
 
 

 
 

 
  

 

รายละเอียดโครงการจัดการ 
 

กองทุนเปดิไทยพาณิชยค์อมเพล็กซ์รีเทริ์น 1YC  
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  



กองทุนเปิดไทยพาณิชยค์อมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YC ห้ามขายผูล้งทุนรายย่อย 

1 

ค าจ ากัดความ / ค านิยาม :  

โครงการ หรือ โครงการจัดการ หรือ โครงการจัดการกองทุนรวม  

หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

กองทุน หรือ กองทุนรวม  

หมายถึง กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

หน่วยลงทุน  

หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

หนังสือชี้ชวน  

หมายถึง หนังสือชี้ชวนที่มีรายละเอียดตามที่ก าหนด โดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
แบบหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  

บริษัทจัดการ  

หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด  

ผู้ดูแลผลประโยชน์  

หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ท าหน้าที่จ าหน่ายหน่วยลงทุน  

นายทะเบียนหน่วยลงทุน  

หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  

วันและเวลาท าการซ้ือขาย  

หมายถึง วันและเวลาท าการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

มูลค่าหน่วยลงทุน  

หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด เมื่อสิ้นวันท าการที่
ค านวณ  

ราคาขายหน่วยลงทุน  

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

หมายถึง คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ส านักงาน /ส านักงาน ก.ล.ต. /ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
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บริษัทจดทะเบียน  

หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ท าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  

บริษัทขึ้นทะเบียน  

หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซ้ือขายในศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์กรุงเทพ  

ตลาดหลักทรัพย์  

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ใบแสดงสิทธิ  

หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary receipt)  

หลักทรัพย์อ้างอิง  

หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหน่ึงที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ  

กลุ่มกิจการ  

หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีก าหนดเกี่ยวกับการจัดท า
งบการเงินรวมที่มีการจัดท าและเปิดเผยล่าสุด เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีการจัดท างบการเงินรวมให้พิจารณา
ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดที่ส่งต่อกระทรวงพาณิชย์  

ค าอธิบายศัพทเ์ร่ืองการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายค าย่อและความหมายของค าย่อ รวมถึง
ค าศัพท์ที่ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์  

ค าศัพท ์ ค าอธิบายศัพท ์

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีก าหนดให้
จัดท างบการเงินรวม 

กองทุน AI กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund) 

“กองทุน buy & 
hold” 

กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงคร้ังเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบ
ก าหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม 

“กองทุน CIS 
ต่างประเทศ” 

กองทุนที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายตา่งประเทศซ่ึงมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบ
กลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน infra 
กองทุน private equity ที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF 
ต่างประเทศ” 

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สนิที่เกี่ยวข้องกบัโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศตา่ง ๆ 
ซ่ึงได้แก ่

1. กองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานต่างประเทศที่จัดตัง้ข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานตาม 1. ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท       
ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด 
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“กองทุน private 
equity” 

กิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ที่อาจจัดตั้งข้ึนในรูปของบริษัท ทรัสต์ 
หรือรูปแบบอื่นใด และมีลักษณะของกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปน้ี 

1.  กิจการเงินร่วมลงทุนที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดการจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่วม
ลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วน
บุคคล 

2.  กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 

(ก)  มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 รายข้ึนไป ทั้งน้ี 
ต้องมิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคล
ใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ  

(ข)  มีการมอบหมายให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดเป็นผู้จัดการเงินทุนและทรัพย์สินที่
เกิดจากเงินทุน 

(ค)  มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าท าสัญญาการลงทุนในหุ้นหรือ
การสนับสนุนทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซ่ึงหุ้นของกิจการน้ันใน
ภายหลัง โดยมีส่วนในการก ากับดูแลแผนธุรกิจการด าเนินงานหรือการปรับปรุง
การด าเนินงานหรือการด าเนินการอื่นใดในลักษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อ
การด าเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว 

“กองทุน property” กองทรัพย์สินทีเ่กี่ยวข้องกบัอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังน้ี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใตบ้ังคับประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

2. ทรัสตเ์พือ่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสต์เพือ่
ธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

“การลดความเสี่ยง” การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน 
derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 

1.  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งก าไร (speculate) 

2.  มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3.  เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลด
ความเสี่ยง 

4.  สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือตรา
สารเทียบเท่าเงิน
ฝาก” 

ทรัพย์สินดังน้ี 

1.  เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับเงินฝาก  

2.  สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน 

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับ
เงินฝาก โดยคู่สัญญาที่ เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจาก
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คู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจ านวน ณ เวลาใด ๆ 

“ดัชนีเงินเฟอ้” ดัชนีที่จัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ 

“ตราสารกึ่งหนีก้ึ่ง
ทุน” 

ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้   

“ตราสารภาครัฐ
ไทย” 

ตราสารดังน้ี 

1.  ตั๋วเงินคลัง 

2.  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.   

3.  พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็น 
ผู้มีภาระผูกพัน 

“ตราสารภาครัฐ 
ต่างประเทศ” 

ตราสารที่มีรูปแบบท านองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่ รัฐบาลต่างประเทศ 
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศน้ัน 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสถาบันการเงินของ 
Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

“ตลาดซ้ือขาย 
หลกัทรัพย์
ต่างประเทศ” 

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มี ข้ึนเพื่อการซ้ือขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 

1.  มีการรวบรวมค าเสนอซ้ือเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซ้ือหลายรายและ  
ผู้เสนอขายหลายราย 

2.  มีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซ่ึงก าหนดเกี่ยวกับวิธีการในการ
ซ้ือขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการซ้ือขายเป็นประการอื่น และผู้เสนอซ้ือเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั้น 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์ 

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์ 

“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม 
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ท าการซ้ือ
ขายได้ใน SET 

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดท างบการเงินรวม โดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที่มีการจัดท าและเปิดเผยล่าสุด  ทั้งน้ี หากไม่มีงบการเงินรวม
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ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดท างบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดท าและเปิดเผยล่าสุด ทั้งน้ี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด 

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 

“ใบแสดงสิทธ ิ
 ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซ่ึงก าหนดให้เป็น
หลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยการก าหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) 

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที่มีภาระผูกพันในการช าระหน้ีตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน แล้วแต่กรณี 

“ศูนย์ซ้ือขาย 
derivatives” 

ศูนย์ซ้ือขายดังน้ี 

1.  ศูนย์ซ้ือขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้า 

2.  ศูนย์ ซ้ือขาย derivatives ซ่ึงจัดตั้ ง ข้ึนและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากส านักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังน้ี  

1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังน้ี 

1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วย ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานต่างประเทศที่จัดตัง้ข้ึนตามกฎหมาย ต่างประเทศซ่ึง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะ ทานองเดียวกับกองทุนโครงสร้าง
พื้นฐานตาม 1. ทั้งน้ี ไม่ว่า จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด 

“หน่วย private 
equity” 

หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) อันได้แก่ หุ้น ใบทรัสต์ ตรา
สารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สิน ของกิจการเงินร่วมลงทุนอย่างใดอย่าง
หน่ึงดังน้ี ทั้งน้ี ไม่ว่ากิจการดังกล่าวจะจัดตั้งข้ึนในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือ
รูปแบบอื่นใด 

1. กิจการเงินร่วมลงทุนที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนด การจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่วม
ลงทุนที่ไม่ถือเป็น การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน ส่วน
บุคคล 

2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะ ครบถ้วนดังน้ี (ก) 
มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 รายข้ึนไป ทั้งน้ี ต้อง
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มิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์ จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลใด
หรือ กลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 

(ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดเป็นผู้จัดการ เงินทุนและทรัพย์สินที่
เกิดจากเงินทุน 

(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าท าสัญญา การลงทุนในหุ้นหรือ
การสนับสนุนทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซ่ึงหุ้นของกิจการน้ันใน 
ภายหลัง โดยมีส่วนในการก ากับดูแลแผนธุรกิจ การด าเนินงานหรือการปรับปรุง
การด าเนินงาน หรือการด าเนินการอื่นใดในลักษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อ
การด าเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ่งดังน้ี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศ คณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งข้ึนตาม กฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ที่มีก าหนดเวลาช าระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ 

“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนน้ัน 

“CIS operator” บุคคลดังน้ี 

1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ 

2.  ผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“concentration 
limit” 

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน 

“counterparty 
limit” 

อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ ได้ รับความ
เห็นชอบจากส านักงาน เว้นแต่ที่ ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุน 

“credit 
derivatives” 

derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสีย่งด้านเครดิตของทรัพย์สนิที่
ได้รับการประกันความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงตาม
มาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงซ่ึงมีภาระผูกพันที่จะต้องช าระเงินให้แก่
คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหน้ี (credit event) 
ของท รัพย์สินที่ ได้ รับการประกันความเสี่ ยง จะได้ รับผลตอบแทนห รือ
ค่าธรรมเนียมส าหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว 

“credit event”  เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการช าระหน้ีตามที่ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา 
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“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดท าโดย CRA ซ่ึงเป็นการประเมินความสามารถในการ
ช าระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา 

“currency risk” ความเสี่ยงด้าน FX 

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา 
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี 

“derivatives” สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

“derivatives on  
  organized   
exchange” 

derivatives ที่ซ้ือขายในศูนย์ซ้ือขาย derivatives 

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการค านวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารน้ัน 

“FX” อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Subregion) ซ่ึงได้แก่ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(เฉพาะมณฑลยูนนาน) 

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ โดยการน าอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาค านวณรวมกัน 

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง 
หรือผู้ค้ าประกัน 

“international 
scale” 

มาตรฐานการจัดท า credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ 

“investment 
grade” 

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้  

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในคร้ังแรก (Initial Public 
Offering) 

“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 

“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา 

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 
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“national scale” มาตรฐานการจัดท า credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินน้ัน 

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง 
(obligation category & obligation characteristics) 

“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” derivatives ซ่ึงซ้ือขายนอกศูนย์ซ้ือขาย derivatives  

“P/N” ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) 

“portfolio 
duration” 

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซ่ึงได้จากการค านวณค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน 

“regulated 
market” 

ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซ้ือ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารน้ัน โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ท า
หน้าที่ก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีลักษณะท านองเดียวกับ
หลักทรัพย์ 

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน (repurchase agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  (Securities 
Borrowing and Lending) 

“securities 
lending”  

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

“share warrants” ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น 

“single entity 
limit” 

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา 

“SIP” Specific Investment Products 
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“SN” ตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

“sovereign rating” อันดับความน่าเชือ่ถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็น
การประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดช าระหนี้ของรัฐบาลของประเทศน้ัน 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
หลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ 

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription 
Right) 

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

1.1. ชือ่โครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YC ห้ามขายผู้ลงทุนราย
ย่อย 

1.2. ชือ่โครงการจัดการ (องักฤษ) :  SCB Complex Return 1YC Not for Retail Investors 

1.3. ชื่อย่อ :  SCBCR1YC 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  

1.5. ประเภทการขาย :  ขายคร้ังเดียว  

1.6. การก าหนดอายุโครงการ :  ก าหนด  

1.7. อายุโครงการ : 1  ปี 0  เดือน 0  วัน  

1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีก าหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :  

1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :  

ประมาณ 1 ปี (โดยไม่ต่ ากว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทุนรวม บริษัทจัดการจะแจ้งวันที่สิ้นสุดอายุโครงการให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่
วันจดทะเบียนกองทุนรวม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่กระทบต่อการลงทุนของกองทุนที่น าเงิน
ลงทุนไปลงในประเทศน้ัน ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
ในประเทศที่กองทุนไปลงทุน และ/หรือมาตรการเกี่ยวกับการส ารองเงินทุนในประเทศ ซ่ึงอาจมี
ผลกระทบท าให้กองทุนไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทนุกลบัมาเป็นสกุลเงนิบาทได ้ในวันที่กองทุนครบอายุ
โครงการ อาจท าให้กองทุนไม่สามารถช าระเงินต้น และดอกเบี้ยตามช่วงเวลาที่ก าหนดได้ และอาจท าให้
กองทุนมีอายุโครงการมากกว่าที่ก าหนดไว้ ทั้งน้ี บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาน าเงินลงทุนรวมทั้ง
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากเงินลงทุนของกองทุนดังกล่าวไปลงทุนต่อในทรัพย์สินต่าง ๆ หรือในรูปแบบอื่น
ใด ที่ไม่ขัดกับประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งน้ี เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้ลงทุนของกองทุนดังกล่าว โดยบริษัทจะท าหนังสือแจ้งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ 



กองทุนเปิดไทยพาณิชยค์อมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YC ห้ามขายผูล้งทุนรายย่อย 

10 

อย่างไรก็ตามบริษัทจะน าเงินลงทุนพร้อมทั้งผลประโยชน์ทั้งหมดกลับคืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเร็ว
ที่สุด ในโอกาสแรกที่บริษัทสามารถท าได้ หรือ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยุติโครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก หรือหลังจากสิ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยจะพิจารณาช าระเงินคืนให้กับผู้ลงทุน โดยไม่น าทรัพย์สินที่
จ าหน่ายได้ไปจดทะเบียนกองทุนรวม ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้คร้ังแรกของกองทุนน้อย
กว่า 1,600 ล้านบาท หรือในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถน าเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่น อันเน่ืองจากประเทศที่กองทุนจะไปลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และ/หรือปัจจัยอื่นใดที่ท า
ให้ผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมีนัยส าคัญ หรือตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนตามที่ระบไุว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม  

ทั้งน้ี การด าเนินการใดๆ บริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดกับผู้ลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัทจัดการ
จะท าหนังสือแจ้งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง   

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะผู้มีเงินลงทุนสูง 

1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2. จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขาย :  

2.1. จ านวนเงินทุนของโครงการ : 3,000,000,000.00 บาท  

2.2. เงื่อนไข (จ านวนเงินทุนของโครงการ) :  

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวน
เงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 450 ล้านบาท หรือคิดเป็นจ านวนหน่วยลงทุนไม่เกิน 45,000,000 หน่วย   

2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท  

2.4. จ านวนหน่วยลงทุน : 300,000,000 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท  

2.6. มูลค่าข้ันต่ าของการสั่งซ้ือคร้ังแรก : 500,000 บาท  

2.7. มูลค่าข้ันต่ าของการสั่งซ้ือคร้ังถัดไป : ไม่ก าหนด  

2.8. มูลค่าข้ันต่ าของการสั่งขายคืน : ไม่ก าหนด 

2.9. จ านวนหน่วยลงทุนข้ันต่ าของการสัง่ขายคืน : ไม่ก าหนด  

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ า : ไม่ก าหนด 

2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ า : ไม่ก าหนด  

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าข้ันต่ าของการสั่งซ้ือคร้ังแรกได้แต่มูลค่าข้ันต่ าดังกล่าว
จะไม่ต่ ากว่าหลักเกณฑ์ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวัน
ด าเนินการดังกล่าว ณ ส านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบาย
การลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่
จะลงทุน :  

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

เพื่อระดมเงินทุนจากผู้มีเงินลงทุนสูง ที่ต้องการแสวงหาโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนและ
สามารถรับความเสี่ยงได ้โดยจะลงทุนในตราสารหน้ีทีม่ีอันดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดับทีส่ามารถลงทุน
ได้ (Investment grade) และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินในต่างประเทศและ/หรือใน
ประเทศที่มีผลตอบแทนที่ดี รวมถึงลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า คือ สัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) 
เพื่อเปิดโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มได้ โดยมีช่วงระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ปี 

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทนุ :  ผสม 

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม: ไม่ก าหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหน้ีและสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) 

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :  

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :   

3.6. การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  

3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า : ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง 
(Non-Hedging)  

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบซับซ้อน  

3.6.2 วิธีการในการค านวน Global Exposure limit : VaR approach 

สมมติฐานที่ใช้ในการค านวณ : 

1. ระดับความเชื่อมั่น (confidence level) ร้อยละ 99 

2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) 20 วันท าการ  

3. ข้อมูลย้อนหลังที่ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ ากว่า 250 วันท าการ  

ประเภทของ VaR ที่บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง Absolute VaR  

ไม่เกิน 20% ของ NAV  

วิธีการวัดมูลค่าความเสี่ยงด้านตลาด : Variance Covariance Method (Parametric Approach)  

3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน  

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มีกลยุทธ์การลงทุนคร้ังเดียว (buy-and-hold)  
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3.9. ดัชนีชี้วดั/อ้างอิง (Benchmark) :   

ไม่มี เน่ืองจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการด าเนินงานได้เพราะอัตราผลตอบแทนของกองทุนข้ึนอยู่
กับเงื่ อนไขการจ่ายผลตอบแทนของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภทสัญญาวอร์แรนท์ ซ่ึงเป็นลักษณะ
เฉพาะเจาะจงที่สร้างข้ึนส าหรับกองทุนน้ีโดยเฉพาะ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ 
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด ค าอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลใน
การเปลี่ยนตัวชี้วดัดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก าหนดของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับ
มาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้
เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดท าหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป 
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้  

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน  

3.11. รายละเอียดเกี่ยวกบันโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  

- กองทุนรวม buy-and-hold 

- กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน 

รายละเอียดเพิม่เติม : 

(1) กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหน้ี และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที่ เสนอ
ขายในต่างประเทศและ/หรือในประเทศ รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหน้ีหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับ
ที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) รวมกันทั้งสิ้นประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทุนในส่วนน้ี เติบโตเป็นร้อยละ 100 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

(2) กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ลงทุนใน
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทน
อ้างอิงกับดัชนี SET 50 Index (SET50 Index) ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน เพื่อเปิดโอกาสให้กับ
กองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง SET 50 Index 
(SET50 Index)  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิอาจเปลี่ยนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่ลงทุนจากสัญญาวอร์แรนท์ 
(Warrant) เป็นสัญญาออปชั่นได้ โดยจะอ้างอิงกับดัชนีเดิม  

 โดยมีรายละเอียดส าคัญดังต่อไปน้ี  

 สว่นที่ 1 : เงินต้น และผลตอบแทน  

กองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที่เสนอขายในต่างประเทศ
และ/หรือในประเทศ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อ
กฏหมาย ก.ล.ต.โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหน้ีหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถ
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ลงทุนได้ (Investment grade) ประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
(NAV)  

ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศที่เป็นตราสารหน้ี เงินฝากและตราสารทางการเงิน กองทุนจะเข้าท า
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate risk) ทั้งจ านวน โดยจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภท
ธุรกรรม FX Swap หรือ Cross Currency Swap กับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อ 1) ป้องกันความ
เสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ านวน และ/หรือ 2) ท า swap อัตราดอกเบี้ย เพื่อแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างประเทศที่ลงทุนเป็นอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินบาท นอกจากน้ีกองทุนอาจจะ
เข้าลงทุนในตราสารที่มีอายุยาวกว่าอายุโครงการ โดยจะเข้าท าสัญญาขายตราสารดังกล่าวล่วงหน้า 
เพือ่ให้อายุของสัญญาสอดคล้องกับอายุโครงการ เป็นต้น  

ส่วนที่ 2 : ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม  

กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ไปลงทุนในสัญญา
วอร์แรนท์ (Warrant) ที่ มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี SET 50 Index (SET50 Index) ที่ใช้ใน
การค านวณตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน ซ่ึงสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่กองทุนลงทุนจะออก 
รับรอง รับอาวัล หรือค้ าประกันโดยธนาคารพาณิชย์ไทย หรือสถาบันการเงินไทยหรือธนาคารซ่ึงเป็น
สาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ ทั้งน้ี Notional amount ของสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้าที่กองทุนลงทุนจะมีมูลค่าประมาณหรือเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันจดทะเบียน  

ทั้งน้ี  ในการท าสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ธนาคารหรือสถาบันการเงินอาจผิดสัญญาหรือไม่สามารถ
จ่ายช าระเงินให้แก่กองทุนได้ ผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญา (counterparty risk) จาก
การท าสัญญา Warrant   

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง ทั้งน้ี เพื่อให้สามารถ
สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิม่ข้ึน และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมถึงอาจลงทุนหรือมีไว้
ซ่ึงตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ได้ แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหน้ีที่
มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหน้ีที่ไม่ได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
(Unlisted)  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนในกรณีที่กองทุนไม่สามารถลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่บริษัท
จัดการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม และ/หรือใน
กรณีที่สถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น เกิดปัญหาด้านเครดิตของผู้ออกตราสารและไม่สามารถหา
ตราสารใหม่ทดแทนได้ ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ 

ในการค านวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับ
ช่วงระยะเวลาดังน้ีรวมด้วย โดยจะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ  

1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม  

2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม 

3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเน่ืองจากได้รับค าสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนหรือมีการโอนย้ายกองทุนจ านวนมากหรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งน้ี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันท า
การ 
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ตราสารท่ีกองทุนคาดว่าลงทุน 

อันดับความน่าเชื่อถือ

ระยะยาวของผู้ออก
ตราสาร  

สัดส่วนการ

ลงทุน ณ วัน
จดทะเบียน 

ผลตอบแทน 

จากตราสาร 
ต่อปี (THB) 

ประมาณการ 
การได้รับเงินต้น 

+ผลตอบแทน 
ณ วันครบอายุ

โครงการ 

ส่วนท่ี 1 

ตราสารหนี้ บริษัท True 

Corporation (TRUE) – ไทย 
BBB+ (TRIS) 10.00% 3.00% 10.30% 

ตราสารหนี้ บริษัท Golden Land 

Property Development 

(GOLD) – ไทย 

BBB+ (TRIS) 10.00% 2.00% 10.20% 

ตราสารหนี้ ธ. China Merchant 

Bank (CMB) - จีน 

BBB+ 

(FITCH International) 
15.00% 1.80% 15.27% 

ตราสารหนี้ ธ. Agricultural Bank 

of China (ABC) - จีน 

A 
(FITCH International) 

15.00% 1.80% 15.27% 

ตราสารหนี้ ธ. Bank of China 

(BOC) - จีน 

A 

(FITCH International) 
5.00% 1.80% 5.09% 

ตราสารหนี้ ธ. Abu Dhabi 
Commercial Bank (ADCB) - 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

A+ 
(FITCH International) 

5.10% 1.85% 5.19% 

ตราสารหนี้ ธ. Emirate NBD 
Bank (ENBD) - สหรัฐอาหรับเอ

มิเรตส์ 

A+ 
(FITCH International) 

5.00% 1.80% 5.09% 

ตราสารหนี้ ธ. Mashreq Bank 

(MASQ) - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

A 
(FITCH International) 

13.00% 1.80% 13.23% 

ตราสารหนี้ ธ. Qatar National 

Bank (QNB) - กาตาร์ 

A+ 

(FITCH International) 
10.00% 1.85% 10.19% 

ตราสารหนี้ ธ. Al Khaliji Bank 

(ALK) - กาตาร์ 

A 
(FITCH International) 

10.00% 1.85% 10.19% 

รวม (เฉพาะตราสารหนี้)  98.10% 1.92% 100.02% 

หักค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)*    -0.02% 

เงินต้น+ผลตอบแทน

โดยประมาณ ตามระยะเวลาการ

ลงทุนประมาณ 1 ปี 
 

 98.10%  100.00% 

ส่วนท่ี 2 

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

(Warrant) ท่ีมีสินทรัพย์อ้างอิง 

SET 50 Index (SET50 Index) 

 1.90%   
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* ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้
ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งในช่วงระยะเวลาอายุโครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเพิ่มหรือ
ลดอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงได้ ทั้งน้ีไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุ
ไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้เฉพาะเมื่อมีความ
จ าเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงน้ันต้องไม่ท าให้
ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอยา่งมีนัยส าคญั โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของ
ตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งน้ี การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้ 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่แสดงข้างต้น เป็นเพียงหน่ึงในสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ที่บริษัทจัดการจะใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน 

รายละเอียดของสญัญาวอร์แรนท์ (Warrant) ทีก่องทุนลงทุน (ส่วนที่ 2) 

ดัชนีอ้างอิง (underlying) SET 50 Index (SET50 Index) 

สกุลเงิน สกุลเงนิบาท 

อายุตราสาร 
ประมาณ 1 ป ีแต่ไมต่่ ากวา่ 11 เดอืน และไม่เกิน 1 ป ี1 เดอืน นบั
จากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 

อัตราส่วนร่วม  

(participation rate) 
ร้อยละ 50 

ผลตอบแทนชดเชย  

(Rebate rate) 
ร้อยละ 2 

ข้อมูลส าคญัเกี่ยวกบัดัชนี
อ้างอิง 

เป็นดัชนีราคาหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดท าข้ึนเพื่อ
ใช้แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 ตัวที่มี
มูลค่าตลาดสูงและการซ้ือขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ าเสมอ เป็น
ดัชนีประเภท composite index ค านวณแบบถ่วงน้ าหนักด้วยมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) ดัชนีมี
การกระจายตัวอย่างเพียงพอโดยองค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ าหนัก    
≤ 20% ของน้ าหนักทั้งหมด ตัวที่มีน้ าหนักสูงสุดได้แก่ PTT PCL  
= 10.25% (ข้อมูล ณ 27 สิงหาคม 2562) 

ดัชนีได้รับการพัฒนาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซ่ึงไม่ได้
มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการจึงท าหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก
บริษัทจัดการ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลดัชนี SET 50 Index (SET50 
Index) เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th 

เหตุการณ์ที่สง่ผลกระทบต่อ
การลงทุน 

กองทุนสงวนสิทธิที่จะน าเงินส่วนที่ลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ไป
ลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่ใกล้เคียง ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
จนครบอายุกองทุน โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ซ่ึงผลตอบแทนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่ก าหนดไว้ ในกรณีที่
เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงต่อดัชนีอ้างอิง  
ดังตอ่ไปน้ี: 
1) มีการยกเลิกการค านวณดัชนีที่กองทนุอ้างอิง 
2) ดัชนีอ้างอิงหยุดการค านวณ อันเน่ืองมาจากตลาดหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวข้องปิดท าการติดต่อกัน 3 วันท าการ หรือผู้ให้บริการดัชนีงด
ประกาศระดับของดัชนีติดต่อกัน 3 วันท าการ 
3) การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบห รือสิ่ งอื่นใดที่ ส่งผลต่อการ
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ด าเนินงานของดัชนีอ้างอิงในฐานะผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงอื่น
ใดที่อาจส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อ
ฐานะของความสามารถทางการแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ดัชนีอ้างอิงใช้
ในการด าเนินงาน 
4) มีเหตุการณ์ใด ๆที่ท าให้ผู้ออกสัญญาวอร์แรนท์ที่มีการจ่าย
ผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของดัชนีอ้างอิงไม่สามารถป้องกันความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาดัชนีอ้างอิงได้  โดยผู้ออก 
สัญญาวอร์แรนท์ได้ใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดในการแก้ไข
ปัญหาแล้ว แต่อย่างไรก็ตามผู้ออกสัญญาวอร์แรนท์ยังคงได้รับ
ผลกระทบดังต่อไปน้ี 
a. ไม่สามารถหา สร้าง สร้างใหม่ ทดแทน ถือครอง ยกเลิก หรือ
ขายธุรกรรมหรือ สินทรัพย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคาตาม
เงือ่นไขและข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับสัญญาวอร์แรนท์ น้ัน หรือ  
b. ไม่สามารถขายหรือไม่ได้รับการช าระเงินคืนจากการขายธุรกรรม
หรือสินทรัพย์ที่ลงทุน 

ผู้ออกตราสาร 
ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือสถาบันการเงินไทยหรือธนาคารซ่ึงเป็น
สาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ 

เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 

กองทุนจะค านวณผลตอบแทนโดยปัดทศนิยม 2 ต าแหน่งตามหลักคณิตศาสตร์ และจะจ่ายผลตอบแทน
เพียงคร้ังเดียวเมื่อสิ้นอายุโครงการ  

1. ดัชนีอ้างอิง คือ SET 50 Index (SET50 Index) ในสกุลเงินบาท 
2. ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง = (ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง / ระดับ

ของดัชนีอ้างอิง ณ วันเร่ิมต้นสัญญา) - 1  
3. PR คือ อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) ของดัชนีอ้างอิงจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ 

= 50 % 
4. Rebate Rate = 2% 

 
วันเร่ิมต้นสัญญา คือ วันที่กองทุนเร่ิมลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดของดัชนี
อ้างอิง หรือไม่มีการค านวณดัชนีอ้างอิงน้ัน บลจ.ขอสงวนสิทธิในการใช้ระดับของดัชนีอ้างอิงของวันท า
การถัดไป หรือก าหนดระดับดัชนีอ้างอิงด้วยวิธีการอื่นๆ 
 

วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง คือ วันที่กองทุนพจิารณาระดับของดชันีอา้งองิเพื่อน ามาค านวณผลตอบแทนจาก
การลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ โดยจะสิ้นสุดประมาณ 5 -10 วันก่อนวันครบอายุกองทนุ 

บริษัทจัดการจะแจ้งวันเร่ิมต้นสัญญาและวันพิจารณาดัชนีอ้างอิงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการภายใน 7 วันท าการนับแต่วันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุน แต่หากวันดังกล่าวตรง
กับวันหยุดจะเลื่อนเป็นวันท าการถัดไป ทั้งน้ี วันพิจารณาดัชนีอ้างอิงอาจเปลี่ยนแปลงได้หากสถานการณ์
การลงทุนทั้งในและหรือต่างประเทศไม่เหมาะสมกับการลงทุน โดยบลจ.จะด าเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ทราบโดยเร็วผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) หรือ Rebate Rate อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมี
การเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนแต่จะไม่ต่ ากว่าอัตราที่ก าหนดไว้ใน
โครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
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รายละเอยีดการค านวณผลตอบแทนจากการลงทุนทัง้หมด 

 เงื่อนไข  
เงินต้นและผลตอบแทนทีค่าดวา่จะได้รับ 

ณ วันครบอายุโครงการ 

กรณีที่ 1 
ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณา
ดัชนีอ้างอิง ≤ 0% 

ได้รับเงินต้นคืนทั้งจ านวนเพยีงอย่างเดียว 
(ในส่วนการลงทุนตราสารหน้ี เงินฝากและ
ตราสารทางการเงิน) 
ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญา
วอร์แรนท์ 

กรณีที่ 2 
ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณา
ดัชนีอ้างอิง > 0% แต่ ≤ 12% ของระดับ
ดัชนีอ้างอิง ณ วันเร่ิมต้นสัญญา 

ได้รับเงินต้นคืนทั้งจ านวน (ในส่วนการลงทุน
ตราสารหน้ี เงินฝากและตราสารทางการเงิน) 
+ ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์
แรนท์ 

ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์
แรนท์  

= (PR x ค่ าการเปลี่ ยนแปลงของดั ช นี
อ้างอิง) x มูลค่าตามขนาดของสัญญาวอร์
แรนท์ 

กรณีที่ 3 

1) ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วัน
พิจารณาดัชนีอ้างอิง > 12% ของระดับ
ดัชนีอ้างอิง ณ วันเร่ิมต้นสัญญา หรือ 
2) ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันท า
การใดท าการหน่ึงตลอดอายุโครงการจนถึง
วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง> 12% ของระดับ
ดัชนีอ้างอิง ณ วันเร่ิมต้นสัญญา (กองทุนจะ
ไม่น าค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง
หลังจากวันท าการดังกล่าวมาพิจารณาอีก) 

ได้รับเงินต้นคืนทั้งจ านวน (ในส่วนการลงทุน
ตราสารหน้ี เงินฝากและตราสารทางการเงิน) 
+ ผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนใน
สัญญาวอร์แรนท์ 

ผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนในสัญญา
วอร์แรนท์  

= Rebate Rate x มูลค่าตามขนาดของ
สัญญาวอร์แรนท ์

ในการพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปลี่ยนแปลง
ของดัชนีอ้างอิงทุกสิ้นวันท าการ 

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเงื่อนไขและการค านวณผลตอบแทนจากการลงทุนใน 
สัญญาวอร์แรนท์ เช่น คู่สัญญามีการยกเลิกสัญญาอันเน่ืองมาจากสภาวะตลาดมีการผันผวนอย่างรุนแรง
จนไม่สามารถออกสัญญาวอร์แรนท์ให้กองทุนภายใต้เงื่อนไขเดิมได้ กองทุนจึงต้องเปลี่ยนคู่สัญญาใหม่ 
เป็นต้น การค านวณผลตอบแทนดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาวอร์แรนท์ที่กองทุน
ลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งเงื่อนไขดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่
เกิดเหตุการณ์น้ันๆ ข้ึน โดยจะแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  

เงื่อนไขของสัญญาวอร์แรนท์จะเป็นไปตามสัญญาที่กองทุนได้ท าการตกลงร่วมกันกับทางธนาคารคู่ค้า 
ทั้งน้ี หากเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับดัชนีอ้างอิงและ/หรือ บริษัทผู้ให้บริการดัชนีอย่างมีนัยส าคัญ เช่น 
หลักการการค านวณดัชนีมีการเปลี่ยนแปลง ดัชนีถูกยกเลิก และ/หรือ บริษัทผู้ให้บริการดัชนีปิดกิจการ 
เป็นต้น ซ่ึงอาจเป็นเหตุใหส้ัญญาวอร์แรนท์ มีอันต้องสิ้นสภาพก่อนก าหนด ธนาคารคู่ค้าจะท าการค านวณ
ราคาสัญญาวอร์แรนท์ เพื่อใช้ในการยกเลิกสัญญาก่อนก าหนด 
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ตัวอย่างการได้รับเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุน 

สมมติฐาน 
- เงินลงทุนทั้งหมด 1,000,000 บาท แบ่งสดัส่วนการลงทนุดังน้ี 

ประเภทหลักทรัพย์/ทรัพย์สนิ สัดสว่นการลงทุน  อัตราผลตอบแทน 
ณ วันครบอายุ
โครงการ  

(ประมาณ 1 ปี) 

เงินต้นและ
ผลตอบแทน
ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

    (ต่อปี) 

ส่วนที่ 1 : ตราสารหน้ี เงินฝากและตราสาร
ทางการเงิน 

98.10% 

 

ประมาณ 1.92% 100.02% 

หักค่าใช้จา่ยโดยประมาณ   0.02% 

เงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทนุใน
ส่วนที่ 1 หลังหกัคา่ใช้จ่ายของกองทุน
โดยประมาณ  

  100% 

ส่วนที่ 2 : สญัญาวอร์แรนท์ 1.90% ตัวอย่างผลตอบแทนจากสญัญา
วอร์แรนท์ปรากฎตามตาราง

ด้านล่าง 

 
- ระดับของดชันีอา้งอิง ดังน้ี 

 ระดับของดัชนีอ้างอิง   
ณ วันทีเ่ร่ิมต้นสัญญา 

ระดับสูงสุดของดัชนีอ้างอิง
ระหวา่งอายุโครงการ 

ระดับของดัชนีอ้างอิง     
ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างองิ 

กรณีที่ 1 1,000 ≤ 1,120 900 

กรณีที่ 2 1,000 ≤ 1,120 1,120 

กรณีที่ 3 

1) 

2) 

 

1,000 

1,000 

 

≤ 1,120 

> 1,120 

 

1,130 

ไม่น ามาพิจารณา 

 
   กรณีที ่1 ค่าการเปลี่ยนแปลงของดชันี ณ วันพิจารณาดชันีอา้งอิง ≤ 0% ดังน้ี 

เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน รวมเงินต้นและผลตอบแทน
ทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับเมื่อ

ครบอายุโครงการ 
ส่วนที่ 1 

ตราสารหน้ี เงิน
ฝากและตราสาร
ทางการเงิน 

ส่วนที่ 2 
สัญญาวอร์แรนท ์

 

1,000,000 บาท ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสญัญา
วอร์แรนท์ 

1,000,000 บาท 
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    กรณีที่ 2 ค่าการเปลี่ยนแปลงของดชันี ณ วันพิจารณาดชันีอา้งอิง > 0% แต่ ≤ 12% ของระดับดัชนี
อ้างอิง ณ วันเร่ิมต้นสญัญา ดังน้ี 

 เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน รวมเงินต้นและ 
ผลตอบแทนทั้งหมดที่
คาดว่าจะได้รับเมื่อครบ

อายุโครงการ 

ส่วนที่ 1 
ตราสารหน้ี เงินฝาก
และตราสารทาง

การเงิน 

ส่วนที่ 2 
สัญญาวอร์แรนท ์

 

1,000,000 บาท 
 
 
 

ได้รับผลตอบแทน จากการลงทุนในสญัญา
วอร์แรนท์ 60,000 บาท (คดิเป็น 6% ต่อปี) 
ค านวนจาก 

1. คา่การเปลี่ยนแปลงของดัชนีอา้งอิง 

(1,120/1,000) -1 = 0.12 

2. ผลตอบแทน   

(50% x 0.12) x 1,000,000 = 60,000 บาท 

1,000,000 + 60,000      
= 1,060,000 บาท 
(คิดเป็น 6% ต่อปี) 

กรณีที่ 3 ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี > 12% ของระดบัดัชนีอ้างอิง ณ วันเร่ิมต้นสญัญาดังน้ี 

1) ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณาดชันีอา้งอิง > 12% ของระดับดชันีอ้างอิง ณ วันเร่ิมต้น
สัญญา หรือ 

2) ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันท าการใดท าการหน่ึงตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณาดชันี
อ้างอิง> 12% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเร่ิมต้นสญัญา  

เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน รวมเงินต้นและ 
ผลตอบแทนทั้งหมดที่คาด
ว่าจะได้รับเมื่อครบอายุ

โครงการ 

ส่วนที่ 1 
ตราสารหน้ี เงิน
ฝากและตราสาร
ทางการเงิน 

ส่วนที่ 2 
สัญญาวอร์แรนท ์

 

1,000,000 บาท ได้รับผลตอบแทน จากการลงทุนในสญัญา
วอร์แรนท์ 20,000 บาท (คดิเป็น 2% ต่อปี) 

ค านวนจาก 

ผลตอบแทนชดเชย 

2% x 1,000,000 = 20,000 บาท 

1,000,000 + 20,000                

= 1,020,000 บาท 

(คิดเป็น 2% ต่อปี) 

สรุปผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ 

กรณีที่ เงื่อนไขและผลตอบแทน ส่วนที่ 1 

ตราสารหน้ี เงิน
ฝากและตราสาร
ทางการเงิน 
(บาท) 

ส่วนที่ 2 

สัญญาวอร์
แรนท์ 

(บาท) 

รวมเงินต้นและ 
ผลตอบแทน      
(ที่มากที่สดุ) 

ทั้งหมดที่คาดวา่จะ
ได้รับเมือ่ครบอายุ

โครงการ 

1 ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ 
วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ≤ 0% 

1,000,000 0 

(คิดเป็น 0% 
ต่อปี) 

1,000,000 

(คิดเป็น 0% ต่อปี) 
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2 

 

 

 

เงื่อนไข : 

ค่าการเปลี่ยนแปลงของดชันี ณ 
วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง > 0% 
แต่ ≤ 12% ของระดบัดชันี
อ้างอิง ณ วันเร่ิมต้นสญัญา 

ผลตอบแทน : 

(PR x คา่การเปลี่ยนแปลงของ
ดัชนีอา้งอิง) x มูลค่าตามขนาด
ของสัญญาวอร์แรนท ์

1,000,000 60,000 

(คิดเป็น 6% 
ต่อปี) 

1,060,000 

(คิดเป็น 6% ต่อปี) 

 

3 เงื่อนไข :  

1) ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี 
ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง       
> 12% ของระดับดัชนีอา้งอิง  
ณ วันเร่ิมต้นสัญญา หรือ 

2) ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี 
ณ วันท าการใดท าการหน่ึงตลอด
อายุโครงการจนถึงวันพิจารณา
ดัชนีอา้งอิง> 12% ของระดบั
ดัชนีอา้งอิง ณ วันเร่ิมต้นสญัญา  

ผลตอบแทน : 

Rebate Rate x มูลคา่ตามขนาด
ของสัญญาวอร์แรนท ์

1,000,000 20,000 

(คิดเป็น 2% 
ต่อปี) 

1,020,000 

(คิดเป็น 2% ต่อปี) 

ตัวอยา่งแผนภาพของรูปแบบการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทน 
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ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับดัชนี SET 50 Index (SET50 Index) ที่สัญญาวอร์แรนท์ใช้อ้างอิง 

เป็นดัชนีราคาหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดท าข้ึนเพื่อใช้แสดงระดับและความเคลื่อนไหว
ของราคาหุ้นสามัญ 50 ตัวที่มีมูลค่าตลาดสูงและการซ้ือขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ าเสมอ เป็นดัชนี
ประเภท composite index ค านวณแบบถ่วงน้ าหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market 
Capitalization Weight) ดัชนีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอโดยองค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ าหนัก ≤ 20% 
ของน้ าหนักทั้งหมด ตัวที่มีน้ าหนักสูงสุดได้แก่ PTT PCL= 10.25% (ข้อมูล ณ 27 สิงหาคม 2562) 

ดัชนีได้รับการพัฒนาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซ่ึงไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการจึง
ท าหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลดัชนี SET 50 Index (SET50 Index) เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้
ที่ www.set.or.th 

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :  

มีนโยบายการลงทุนซ่ึงส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบ
ปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :  

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธี
อื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดังต่อไปน้ี เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่ มเติมประเภทหรือลักษณะของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

ส่วนที่ 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

1.  ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินที่ระบุในข้อ 3.13 ซ่ึงมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังน้ี 

1.1 ไ ม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขที่ท าให้ผูล้งทนุมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 

1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้
กองทุนสามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได้)  

1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ ซ่ึงบริษัท
จัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูล
ราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซ่ึงจัดท าตาม
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

2.  คุณสมบตัิและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่ก าหนดในข้อ 1. 

2.1  ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อช าระหน้ีการค้า B/E หรือ P/N 
ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังน้ี  

2.1.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2.1.2  ธนาคารออมสิน  

2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

2.1.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.1.6  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  

2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 
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ทั้งน้ี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋วทั้งจ านวน
รวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N  

2.2  การลงทนุใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังน้ี 

2.2.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ 
derivatives ตามที่ระบุในส่วนที่ 6 ข้อ 1 

2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลท าให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใดๆ ทรัพย์สินน้ันต้องเป็น
ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซ่ึงก าหนดโดย International 
Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการ
ลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจท าให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สิน
ดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวน 

2.2.3  ในกรณีที่เป็น SN ซ่ึงมีข้อก าหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน 
SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. ร้องขอได้ 

2.2.4  ในกรณีที่เป็น SN ซ่ึงเสนอขายในประเทศ  บลจ. ต้องด าเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN 
ดังต่อไปน้ีก่อนการลงทุน 

2.2.4.1  ให้ผู้ออก SN ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั้งน้ี ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บลจ. ให้ค านวณและแจ้งมูลค่า
ยุติธรรมภายในวันท าการถัดไป   

2.2.4.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยส าคัญ ให้ผู้ออก SN ค านวณ
และแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที  

ความในวรรคหน่ึงไม่น ามาใช้บังคับกับกรณีที่เป็น SN ซ่ึงข้ึนทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายตราสารหน้ีที่ออกใหม่ 

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่
ภายใต้บังคับกฎหมายไทย 

ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังน้ี 

1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหนว่ย property 

1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อก าหนดส าหรับตราสาร TS ใน
ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 

1.2  ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังน้ี (ไม่ใช้
กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทนุรวมทองค าที่ลงทุนในทองค าแท่ง)  

1.2.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซ่ึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้ 

1.2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนน้ัน 

1.2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ product limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนน้ัน 

1.2.4  มีการลงทนุใน derivatives ที่เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนน้ัน 

(อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives ที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ซ่ึงเป็นการเข้าท า  

  ธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)) 

1.3 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีด
เดอร ์

2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่ก าหนดในข้อ 1. 
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2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อก าหนดส าหรับตราสาร TS ใน
ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 

2.2  จดทะเบียนซ้ือขายใน SET 

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังน้ี 

1.  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2.  ธนาคารออมสิน  

3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

4.  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  

6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7.  ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  

8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

10.  สถาบันการเงนิต่างประเทศที่มีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 9. 

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังน้ี 

1.  คู่สัญญา  ต้องเป็นนิติบุคคลดังน้ีที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย 

1.1  ธพ. 

1.2  บง. 

1.3  บค. 

1.4  บล. 

1.5  บริษัทประกันภัย 

1.6  ธปท. 

1.7  กองทุนฟื้นฟ ู

1.8  นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 

1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

2.  ตราสารที่ใช้ในการท า reverse repo  ต้องเป็นตราสารดังน้ี 

2.1  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี 
credit rating อยู่ในอันดับ investment grade  

2.2  B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 
เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซ่ึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี 

2.3  B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และ
เป็นตั๋วที่ถึงก าหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

2.4  B/E P/N หรือศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซ่ึงมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังน้ี 

2.4.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่ เป็น issuer rating ต้องเป็น 
credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย 

2.4.2  มี guarantor rating อยูใ่นอันดับ investment grade  
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2.5  ตราสารหน้ีซ่ึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ข้ึนทะเบียนในตลาดซ้ือขายตราสารหน้ี หรือที่มีข้อมูล
ราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซ่ึงมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดังกล่าวต้องมี credit 
rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังน้ี 

2.5.1  มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ 
credit rating ระยะสัน้ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้  

2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก 

2.6  ตราสารหน้ีซ่ึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซ้ือขายตราสารหน้ี หรือที่มีข้อมูล
ราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซ่ึงมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดังกล่าวต้องมี credit 
rating อยา่งใดอย่างหน่ึงดังน้ี 

2.6.1  มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ 
credit rating ระยะสัน้ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้  

2.6.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก 

2.7  ทรัพย์สินอื่นตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 

3.  ระยะเวลาการรับช าระหนี้ของ reverse repo  ต้องไม่เกิน 90 วัน 

4.  ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่ บลจ. ต้องปฏิบัติส าหรับการลงทุนใน reverse repo ตามเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ส่วนที่ 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)  

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังน้ี 

1.  คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่
คู่สัญญาดังกล่าวกระท าการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดงัน้ีที่สามารถประกอบธุรกิจหรือ
ด าเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย 

1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL 

1.2  ธปท. 

1.3  กองทุนฟื้นฟู 

1.4  ธนาคารเพื่อการน าเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย 

1.5  ธพ. 

1.6  บง. 

1.7  บล. 

1.8  บริษัทประกันชีวิต 

1.9  กองทุนส่วนบุคคลที่มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป 

1.10  กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

1.11  นิติบุคคลอื่นตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเตมิ 

2.  หลักทรัพย์ที่ให้ยืม  ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์  

3.  การวางหรือเรียกหลักประกัน  บลจ. ต้องด าเนินการดังน้ี 

3.1  ด าเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้อง
เป็นหลักประกันดังน้ี  

3.1.1  เงินสด 

3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย 
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3.1.3  B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง
ข้ึน เป็นผู้มีภาระผูกพัน  

3.1.4  B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว
และเป็นตั๋วที่ถึงก าหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

3.1.5  B/E P/N หรือศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซ่ึงมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึง
ดังน้ี 

3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น 
credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย 

3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

3.1.6  ตราสารหน้ีที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 

3.1.7  หนังสือค้ าประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน  

3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50  ทั้งน้ี ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบายการ
ลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้ 

3.1.9  หน่วยลงทนุของ MMF 

3.2  ด าเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลกัประกันตาม 3.1 หรือด าเนินการโดยวิธอีื่นซ่ึงจะ
มีผลให้ บลจ. สามารถบังคับช าระหนีเ้อาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน 

3.3  ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือท าให้ไมส่ามารถบังคบัตาม
หลักประกันน้ันได้ เว้นแต่เป็นการบังคับช าระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์น้ันเอง 

3.4  ด ารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิน้วัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม 

3.5  ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้น าเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทนัทีในทรัพย์สินดังน้ี 

3.5.1  เงินฝากใน ธพ.  หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 

3.5.2  บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังน้ี 

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

3.5.2.2  P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็น
ตั๋วที่ถึงก าหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

3.5.2.3  P/N ที่มีอายไุม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซ่ึงมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังน้ี 

3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น 
credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย 

3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย 

3.5.4  reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย 

4.  ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา  ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระส าคัญของสัญญาตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญา
ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

ส่วนที่ 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลักเกณฑ์การลงทนุดังน้ี 

1.  ประเภท underlying  derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่าง
หน่ึงหรือหลายอย่างดังน้ี 

1.1  ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ 

1.2  อัตราดอกเบี้ย 

1.3  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 
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1.4  เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 

1.5  ทองค า 

1.6  น้ ามันดิบ 

1.7  ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 
หรือ 1.9  

1.8  ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.7 

1.9  underlying อื่นตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (futures price) เท่าน้ัน ทั้ งน้ี ราคาของ 
underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลาย 

2.  เงื่อนไขการลงทนุ บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมือ่ 

2.1  กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้
อยา่งชัดเจนในโครงการ 

2.2  เปน็การเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังน้ี 

2.2.1  derivatives on organized exchange 

2.2.2  OTC derivatives ดังน้ี 

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็น ธพ. ธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ตัวแทนซ้ือขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 

2.3  ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหน้ีด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้าน้ันต้องเป็น
ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้  ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้า
น้ันก็ตาม 

3.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี  

ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดังกล่าวต้องมลีักษณะดังน้ี 

3.1  เป็นดัชนีที่มีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying 
หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดัชนี ทั้งน้ี underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่าง
เป็นอิสระ 

3.2  เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังน้ี 

3.2.1  ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังน้ี 

3.2.1.1  ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ าหนัก ≤ 20% ของน้ าหนักทั้งหมด 

3.2.1.2  ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหน่ึงมีน้ าหนัก ≤ 35% ของน้ าหนักทั้งหมดในกรณีที่เป็นไปตาม
สภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมน้ี าหนักไม่เกินอัตราที่ก าหนดใน 3.2.1.1 

การพิจารณาการกระจายน้ าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องน าองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทองค า
หรือน้ ามนัดิบมาพิจารณา 

3.2.2  ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองค าหรือน้ ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองค า
หรือน้ ามันดิบ 

3.2.3  ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังน้ี 

3.2.3.1  เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทนุได้โดยตรง 

3.2.3.2  เมื่อค านวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญา
น้ันโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนน้ัน 
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3.3  เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและท าหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. 
ทั้งน้ี หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.  บลจ. น้ันต้องจัดให้มีมาตรการป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4  มีการแสดงดัชนีน้ันๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวันท าการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทัน
เหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณจากตัวแปรอย่างหน่ึงอย่างใดหรือ
หลายอย่างดังน้ี 

3.5.1  ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภค
ภัณฑ์ 

3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
(futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหน่ึง 

3.5.3  ราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่อา้งอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 

3.6  ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือตา่งประเทศ หรือค านวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดง
ให้เห็นได้ว่าวิธีการค านวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกลา่วสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม 

4.  หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule) 

บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจต้องช าระหน้ีตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives 
น้ัน และเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5.  หลักเกณฑ์เพิม่เติมส าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง 

ในกรณีที่ บลจ. ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การ
ลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6.  หลักเกณฑ์เพิม่เติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 

บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังน้ี 

6.1  ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันที่ 15 
และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งน้ี ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บลจ.  ให้ค านวณและ
แจง้มูลค่ายุติธรรมภายในวันท าการถัดไป 

6.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส าคัญ ให้คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหน่ึงค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทันท ี

6.3  คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. ร้องขอได้ 

7.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 

บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงือ่นไขดังน้ี 

7.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่าน้ัน 

7.2  เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรม
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังน้ี 

7.2.1  Credit Default Swap : ซ่ึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้ือประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้อง
กับความสามารถในการช าระหน้ีตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation น้ัน โดยคู่สัญญาที่อยู่ใน
ฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซ้ือประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด 
credit event ข้ึนโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซ้ือประกันความเสี่ยงครบก าหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit 
event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบก าหนดตามปกติ)  ทั้งน้ี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว 
(Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซ่ึงก าหนดให้ผู้ขายประกันความ
เสี่ยงมีหน้าที่ช าระหน้ีเมื่อเกิด credit event ข้ึนกับ obligation รายการใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก (First 
to Default Swap) หรือเมื่ อ เกิด  credit event ข้ึนกับ obligation รายการใดรายการห น่ึงในกลุ่ม 
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obligation ซ่ึงจะมีการช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายน้ัน แต่ข้อตกลงจะครบก าหนดเมื่อ
เกิด credit event ข้ึนกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซ่ึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้ือประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์
อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมี
ภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลง
กัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซ้ือประกันความ
เสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มข้ึน (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขาย
ประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบก าหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 

7.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่ส านักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังน้ี 

7.3.1  มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น 

7.3.2  ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธิที่ก าหนดไว้ในตราสารหน้ีหรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่ credit 
derivatives น้ันอ้างอิงเสื่อมเสียไป 

7.3.3  ไม่มีข้อก าหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา 

ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity 

การลงทุนในหน่วย private equity เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังน้ี 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหน่วย private equity ที่มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน
เช่นเดียวกับข้อก าหนดส าหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 

ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) บริษัทจัดการจะ
ลงทุนในหน่วย private equity ได้โดยไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขที่ท าให้ผู้ลงทุนเข้าผูกพันมากกว่า
ข้อตกลงจ านวนเงนิข้ันต่ าที่จะลงทุน 

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธี
อื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดังต่อไปน้ี เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของ
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

ทั้งน้ี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็น
การท าสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานก ากบัดแูลดา้นหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญ
ของ IOSCO หรือที่มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็น
ตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS  

ส่วนที่ 1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 

1.  ตราสาร TS  หมายความว่า   ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื่นของ
ภาคผนวกนี้ ซ่ึงมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังน้ี 

1.1  ไม่มข้ีอก าหนดหรือเงื่อนไขที่ท าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 

1.2  สามารถเปลี่ยนมือได้  (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุน 

ได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้
กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

1.3  มี ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ               
ซ่ึง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทนุได้อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูล
ราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซ่ึงจัดท าตาม
หลกัวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
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2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่ก าหนดในข้อ 1. 

2.1  ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อช าระหน้ีการค้า B/E หรือ P/N 
ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังน้ี  

2.1.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2.1.2  สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 

ทั้งน้ี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจ านวน
รวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N  

2.2  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังน้ี 

2.2.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ 
derivatives ตามที่ระบุในส่วนที่ 6 ข้อ 1 

2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลท าให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใดๆ ทรัพย์สินน้ันต้องเป็น
ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซ่ึงก าหนดโดย International 
Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการ
ลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจท าให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สิน
ดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวน 

2.2.3  ในกรณีที่เป็น SN ซ่ึงมีข้อก าหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน 
SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. ร้องขอ 

2.2.4  ในกรณีที่เป็น SN ซ่ึงเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN น้ันมีราคาปรากฏในระบบข้อมูล
ที่น่าเชื่อถือได้ซ่ึงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ บลจ. ต้องด าเนินการจัดให้มี
ข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปน้ีก่อนการลงทุน 

2.2.4.1 ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซ่ึงเกิดจากวิธีการค านวณเดียวกับที่ใช้ในการ
ค านวณราคาที่แสดงในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือดังกล่าว ให้ บลจ. ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละ
เดือน  ทั้งน้ี ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บลจ. ให้ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายใน
วันท าการถัดไป 

2.2.4.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยส าคัญ ให้ผู้ออก SN ส่งราคา
ที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN มายัง บลจ. ทันที 

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่
ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ 

ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังน้ี 

1.  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

1.1.  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อก าหนดส าหรับตราสาร TS ใน
ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 

1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลักษณะดังน้ี 

1.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่ก ากับดูแลด้าน
หลักทรัพย์และตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย์ซ่ึงเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS 
ต่างประเทศที่มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE  

1.2.2  CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลที่ เป็น
สมาชิกสามัญของ IOSCO 

1.2.3  ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าว
ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการส าหรับกองทุนเพื่อผู้
ลงทุนรายย่อยของประเทศน้ัน 

1.3  ประเทศที่ก ากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ 
ทั้งน้ี ตามรายชื่อประเทศที่ส านักงานก าหนด 
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1.4.  ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการ
จ ากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจ าเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่าน้ัน และมีนโยบาย
การลงทุนดังน้ี (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซ่ึงเป็นกองทุนรวมทองค าที่
ลงทุนในทองค าแท่ง) 

1.4.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF น้ัน ทั้งน้ี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินทีเ่ป็น SIP 

1.4.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ product limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF น้ัน 

1.4.3  มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit  ของ MF น้ัน 

(อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives ที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ซ่ึงเป็นการเข้าท า  

  ธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพือ่การลดความเสี่ยง (non-hedging)) 

ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่ MF ลงทุน ต้องเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทนุในทรัพย์สินซ่ึงเป็นประเภท
และชนิดเดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได้ และเมื่อน าทรัพย์สินที่ไม่สามารถลงทุนได้มาค านวณตาม
สัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของ NAV ของ MF ดังกล่าว 

1.5 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS 
ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะท านองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์  เว้นแต่เป็นกรณีที่
มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  ทั้งน้ี โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานโดย
ก่อนการลงทุน บลจ. จะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจ าเป็นและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย 

2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่ก าหนดในข้อ 1 

2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อก าหนดส าหรับตราสาร TS ใน
ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 

2.2  จดทะเบียนในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE 

ส่วนที่ 3 :  ทรัพย์สินประเภทเงินฝากต่างประเทศ หรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝาก  

ต้องเป็นเงนิฝากต่างประเทศ หรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝาก ของผู้รับฝากดังน้ี 

1.  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงนิ  

2.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

3.  สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 2. 

ส่วนที่ 4 :  ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนในต่างประเทศ (reverse repo) 

โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ส่วนที่ 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (securities lending)  

โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ส่วนที่ 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังน้ี 

1.  ประเภท underlying  derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่าง
หน่ึงหรือหลายอย่างดังน้ี 

1.1  ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ 

1.2  อัตราดอกเบี้ย 

1.3  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 

1.4  เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 

1.5  ทองค า 
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1.6  น้ ามันดิบ 

1.7  ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 
หรือ 1.9  

1.8  ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.7 

1.9  underlying อื่นตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (futures price) เท่าน้ัน ทั้ งน้ี ราคาของ 
underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลาย 

2.  เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมือ่ 

2.1  กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้
อย่างชัดเจนในโครงการ 

2.2  เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อยา่งใดอย่างหนึ่งดังน้ี 

2.2.1  derivatives on organized exchange 

2.2.2  OTC derivatives ดังน้ี 

2.2.2.1  กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นนิติบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธรุกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดยหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE  

2.3  ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหน้ีด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้าน้ันต้องเป็น
ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้  ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูมี้สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้า
น้ันก็ตาม 

3.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี  

ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังน้ี 

3.1  เป็นดัชนีที่มีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying 
หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดัชนี  ทั้งน้ี underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่าง
เป็นอิสระ 

3.2  เป็นดัชนีที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 

3.2.1  ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึง่ดังน้ี 

3.2.1.1  ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ าหนัก ≤ 20% ของน้ าหนักทั้งหมด 

3.2.1.2  ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหน่ึงมีน้ าหนัก ≤ 35% ของน้ าหนักทั้งหมดในกรณีที่เป็นไปตาม
สภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ าหนักไม่เกินอัตราที่ก าหนดใน 3.2.1.1 

การพิจารณาการกระจายน้ าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องน าองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทองค า
หรือน้ ามันดิบมาพิจารณา 

3.2.2  ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองค าหรือน้ ามนัดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองค า
หรือน้ ามันดิบ 

3.2.3  ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังน้ี 

3.2.3.1  เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง 

3.2.3.2  เมื่อค านวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหน่ึงว่ากองทุนลงทนุในตราสารหรือสัญญา
น้ันโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนน้ัน 
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3.3  เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและท าหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. 
ทั้งน้ี หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.  บลจ. น้ันต้องจัดให้มีมาตรการป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 

3.4  มีการแสดงดัชนีน้ันๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวันท าการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทัน
เหตุการณ์ 

3.5  ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณจากตัวแปรอย่างหน่ึงอย่างใดหรือ
หลายอย่างดังน้ี 

3.5.1  ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภค
ภัณฑ์ 

3.5.2  ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
(futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหน่ึง 

3.5.3  ราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 

3.6  ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือตา่งประเทศ หรือค านวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดง
ให้เห็นได้ว่าวิธีการค านวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟอ้ได้อย่างเหมาะสม 

4.  หลักเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule) 

บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives 
น้ัน และเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง 

ในกรณีที่ บลจ. ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การ
ลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด   

6.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 

บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังน้ี 

6.1  ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันที่ 15 
และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน  ทั้งน้ี ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บลจ.  ให้ค านวณและ
แจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันท าการถัดไป 

6.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส าคัญ ให้คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหน่ึงค านวณและแจง้มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทันท ี

6.3  คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. ร้องขอได้ 

7.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 

บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังน้ี 

7.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่าน้ัน 

7.2  เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรม
อย่างหน่ึงอย่างใด ดังน้ี 

7.2.1  Credit Default Swap : ซ่ึงได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้อง
กับความสามารถในการช าระหน้ีตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation น้ัน โดยคู่สัญญาที่อยู่ใน
ฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซ้ือประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด 
credit event ข้ึนโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซ้ือประกันความเสี่ยงครบก าหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit 
event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบก าหนดตามปกติ)  ทั้งน้ี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว 
(Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซ่ึงก าหนดให้ผู้ขายประกันความ
เสีย่งมีหน้าที่ช าระหน้ีเมื่อเกิด credit event ข้ึนกับ obligation รายการใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก (First 
to Default Swap) หรือเมื่อ เกิด  credit event ข้ึนกับ obligation รายการใดรายการห น่ึงในกลุ่ม 
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obligation ซ่ึงจะมีการช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายน้ัน แต่ข้อตกลงจะครบก าหนดเมื่อ
เกิด credit event ข้ึนกับ obligation ทกุรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซ่ึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้ือประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์
อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมี
ภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลง
กัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซ้ือประกันความ
เสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มข้ึน (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขาย
ประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบก าหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 

7.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่ส านักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงทีมี่ลกัษณะดังน้ี 

7.3.1  มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น 

7.3.2  ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธิที่ก าหนดไว้ในตราสารหน้ีหรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่ credit 
derivatives น้ันอ้างอิงเสื่อมเสียไป 

7.3.3  ไม่มข้ีอก าหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา 

ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity 

การลงทุนในหน่วย private equity เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังน้ี 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหน่วย private equity ที่มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน
เช่นเดียวกับข้อก าหนดส าหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 

ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) บริษัทจัดการจะ
ลงทุนในหน่วย private equity ได้โดยไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขที่ท าให้ผู้ลงทุนเข้าผูกพันมากกว่า
ข้อตกลงจ านวนเงินข้ันต่ าที่จะลงทุน 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม: 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและ
ต่างประเทศ 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธี
อื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดังต่อไปน้ี เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment 
grade แตต่่ ากวา่ 2 อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

2.3 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับต่ ากว่า 
investment grade หรือไมม่ี credit rating 

ไม่เกิน 15% 

3 หน่วย CIS ตามที่ระบุใน ข้อ 3.13.1 สว่นที่ 2 ข้อ 1 
หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 

ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

4 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ไม่เกิน 20% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

 5 ตราสารที่มีลกัษณะครบถว้นดังน้ี 
5.1  เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN หรือ 
ศุกูก ที่ผูอ้อกจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย หรือสาขา
ของ ธพ. ตา่งประเทศทีไ่ด้รับอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอยา่งหนึ่งดังน้ี 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปดิเผยข้อมลูเป็นการทั่วไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหน้ี  
< 397 วัน นับแต่วันทีล่งทุน และไม่ได้มีลกัษณะตาม 
5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมี้ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าว
ต้องเป็นบุคคลดังน้ี 

5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน  

5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  

5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสนิเชื่อที่อยูอ่าศัย  

5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่ง
ประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  ในกรณีที่เป็นตราสารทีม่ีก าหนดวันช าระหน้ี  
> 397 วัน นับแตว่ันทีล่งทุน ต้องข้ึนทะเบียนหรืออยู่
ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอัตราดังน้ี แลว้แตอ่ัตราใดจะสูงกวา่ 

(1) 20% หรือ 

(2) น้ าหนักของตราสารทีล่งทุน 
ใน benchmark + 5% 

  

6 ทรัพย์สินดังน้ี 

6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซ้ือขายใน SET หรือใน
ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
ตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการ
แก้ไขเหตุทีอ่าจท าให้มกีารเพิกถอนการเป็น
หลกัทรัพย์ซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ)  

6.2 ตราสารทุนทีอ่อกโดยบริษัทที่จัดตั้งข้ึนไมว่่า
ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ ซึ่งหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือ
ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสาร
ทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหวา่งด าเนินการแกไ้ขเหตทุี่

รวมกันไม่เกินอตัราดังน้ี แลว้แต่อตัราใด 
จะสูงกวา่ 

(1) 15% หรือ 

(2) น้ าหนักของทรัพย์สินทีล่งทุนใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

อาจท าให้มกีารเพกิถอนการเป็นหลักทรัพย์ซ้ือขาย     
ใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ) 

6.3 หุ้นทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน 
ซ้ือขายตาม 6.1 

6.4 ตราสารที่มลีักษณะครบถ้วนดังน้ี  

6.4.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN 
หรือศกุูก ที่ผูอ้อกจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารน้ันในต่างประเทศ หรือผูอ้อก
จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายตา่งประเทศ (แต่ไม่รวมสาขา
ของ ธพ.ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel 
III 

6.4.2  เป็นตราสารทีม่ีลักษณะอยา่งใดอย่างหน่ึง
ดังน้ี 

6.4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือใน
ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศ 

6.4.2.2 ผูอ้อกมกีารเปดิเผยข้อมูลเป็นการทัว่ไปโดย
มีรายละเอียดตามแบบ filing 

6.4.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหน้ี 
< 397 วัน นับแตว่ันทีล่งทุนที่ไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 
6.4.2.1 หรือ 6.4.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกลา่วตอ้งเป็นบคุคลดังน้ี 

6.4.2.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.4.2.3.2 สถาบันการเงินระหวา่งประเทศทีป่ระเทศ
ไทยเป็นสมาชิก 

6.4.2.3.3  สถาบันการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะ
ท านองเดียวกับบคุคลตามข้อ 6.4.2.3.1 – 
6.4.2.3.2 

6.4.3 ในกรณีที่เป็นตราสารทีม่ีก าหนดวันช าระหน้ี > 
397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนต้องข้ึนทะเบียนหรืออยูใ่น
ระบบของ regulated market 

6.5 DW  

6.6 reverse repo 

6.7 OTC derivatives 

6.8 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มลีักษณะ
ครบถ้วน ดังน้ี 

6.8.1 จดทะเบียนซ้ือขายหรืออยูใ่นระหว่าง IPO 
เพื่อการจดทะเบียนซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือ
ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกลา่วที่อยูร่ะหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท า
ให้มกีารเพกิถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซ้ือขาย
ใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

ต่างประเทศ)     

6.8.2  เป็นหนว่ยของกองทนุที่ไม่ได้มลีักษณะ
กระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเชา่ แลว้แตก่รณี
(diversified fund) ตามแนวทางที่ส านักงานก าหนด 

6.9  หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซ้ือขาย
หรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบียนซ้ือขาย
ในกระดานซ้ือขายหลกัทรัพย์ของ SET หรือของ
ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่วย private equity ที่อยูร่ะหว่างด าเนินการแก้ไข
เหตุทีอ่าจท าให้มกีารเพกิถอนหน่วยดังกล่าวออก
จากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

6.10. หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 สว่นที่ 2 
ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2 สว่นที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียน
ซ้ือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพือ่การจดทะเบียน
ซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพย์ของ SET หรือ
ของตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงหนว่ยดังกล่าวทีอ่ยู่ระหวา่งด าเนินการแก้ไข
เหตุทีอ่าจท าให้มกีารเพกิถอนหน่วยดังกล่าวออก
จากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มี
ลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเชา่แลว้แต่
กรณี (diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงาน
ก าหนด และมีลกัษณะตาม 6.8.1 

ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

8 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 
(SIP) 

รวมกันไม่เกิน 5% 

 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังน้ี ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออก
ตราสารหรือคู่สัญญาแล้วแต่กรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัททีอ่ยูใ่น
กลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคูส่ัญญาใน
ธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว  

ไม่เกินอัตราใดอัตราหน่ึงดังน้ี แล้วแต ่
อัตราใดจะสูงกวา่ 

(1)  25% หรือ 

(2)  น้ าหนักของทรัพย์สินทีล่งทุนใน 
benchmark + 10%  

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังน้ี ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

 1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก B/E หรือ 
P/N ที่นิตบิุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขา
ในตา่งประเทศของนิตบิุคคลดังกล่าว) เป็นผูอ้อก  
ผูส้ัง่จ่าย หรือคูส่ัญญา ดังน้ี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งข้ึน 

1.2 ธพ. 

1.3 บง. 

1.4 บค. 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ที่อยูอ่าศัย 

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินทีก่องทนุได้รับโอนกรรมสิทธิ์มา
จากคู่สญัญาตาม reverse repo หรือ securities 
lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชีเว้น
แต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ป ีให้เฉลี่ย
ตามรอบอายุกองทุน 

- อัตราข้างต้นไมใ่ชก้ับ MF ที่อายกุองทุน 
คงเหลอื < 6 เดือน  ทั้งน้ี เฉพาะ MF ที่ม ี
อายุโครงการ > 1 ปี  

  
 

 

 2 ทรัพย์สินดังน้ี 

2.1 B/E หรือP/N ที่มเีงือ่นไขห้ามเปลี่ยนมอืแต่
กองทุนได้ด าเนินการให้มกีารรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ในตราสารไดต้ามวธิีการที่กฎหมายก าหนด หรือมี
เงื่อนไขให้กองทนุสามารถขายคืนผู้ออก 
ตราสารได ้

2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซ่ึงจดทะเบียนกับ TBMA
และมีการเสนอขายตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดไวใ้น
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ยการขอ
อนุญาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีที่
ออกใหม่) 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีม่ี
ระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนน้ี 

(ข้อนี้ไม่ใชก้ับการลงทุนของกองทุนรวมปดิ และ
กองทุน buy & hold ทีล่งทนุใน B/E P/N SN เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงนิฝาก ที่มีอายุไม่เกิน
อายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมกีาร
ลงทนุใน derivatives เพือ่ให้ทรัพย์สินดังกลา่วมี
อายุสอดคลอ้งกับอายกุองทนุ) 

รวมกันไม่เกิน 25% 

 

 3 reverse repo ไมเ่กิน 25% 

 4 securities lending   ไม่เกิน 25% 

 5 total SIP ซ่ึงได้แก ่ทรัพย์สนิตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 
: อตัราสว่นการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคูส่ัญญา (single entity limit)   

รวมกันไม่เกิน 15% 

 

6 derivatives ดังน้ี 

6.1 การเข้าท าธุรกรรม 
derivatives ที่มี
วัตถุประสงคเ์พื่อการลด

ไม่เกินมลูคา่ความเสี่ยงที่มีอยู่  
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

ความเสี่ยง (hedging)  

6.2 การเข้าท าธุรกรรม 
derivatives ที่มิใช่เพือ่
การลดความเสี่ยง  
(non-hedging) 

global exposure limit 

6.2.1 กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน1  

จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยตอ้งไม่
เกิน 100% ของ NAV 

6.2.2 กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซับซ้อน2  

จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า
ความเสียหายสูงสดุ (value-at-risk : VaR) ของกองทุนต้องเป็นดังน้ี 
(1)  absolute VaR < 20% ของ NAV  
(2)  relative VaR < 2 เทา่ ของ VaR ของ benchmark 

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน”  หมายความว่า  การลงทุนใน
สัญญาซ้ือขายลว่งหนา้ที่มกีลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic 
investment) หรือการลงทนุในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่มีความซับซอ้น 
(exotic derivatives) 

**หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน
ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ product limit 

1,2 รายละเอียดของการค านวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานประกาศก าหนด 

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหน่ึง 

 

ทุก MF รวมกันภายใตก้ารจดัการของ บลจ. ราย
เดียวกันต้องมีจ านวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% 
ของจ านวนสทิธอิอกเสียงทัง้หมดของบริษัทนั้น  

2 ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ตราสาร 
Basel III และศุกูกของผู้ออกรายใดราย
หน่ึง  
(ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครัฐไทย หรือตรา
สารหน้ีภาครัฐตา่งประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน 
(financial liability)3 ของผูอ้อกตราสารรายน้ัน ตามที่
เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ล่าสดุ ทั้งน้ี ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารมีหน้ีสินทาง
การเงินทีอ่อกใหม่กอ่นครบรอบระยะเวลาบัญชีถดัไป                      
และยังไม่ปรากฏในงบการเงนิล่าสดุ บลจ. อาจน า
มูลคา่หน้ีสินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมลูคา่หน้ีสิน
ทางการเงินตามงบการเงินลา่สุดดว้ยก็ได้โดยข้อมลู
หน้ีสินทางการเงินน้ันจะต้องเป็นข้อมลูที่มีการเผยแพร่
เป็นการทั่วไป และในกรณีทีผู่้ออกตราสารไม่มหีน้ีสิน
ทางการเงินตามทีเ่ปดิเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชลี่าสดุ4 ให้ใชอ้ัตราส่วนไมเ่กิน 1 ใน 3
ของมูลคา่การออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของ
ผู้ออกรายน้ันเป็นรายคร้ัง  เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตรา
สารได้มกีารยืน่แบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นราย
โครงการ 

2.2 ในกรณีทีก่องทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดย
เป็นตราสารทีอ่อกใหม่และมี credit rating อยูใ่นระดับ
ต่ ากวา่investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ 
บลจ. ลงทุนเพือ่กองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. 
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก



กองทุนเปิดไทยพาณิชยค์อมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YC ห้ามขายผูล้งทุนรายย่อย 

39 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

และเสนอขายตราสารดังกลา่วเป็นรายคร้ัง เว้นแต่กรณี
ที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ 

(อัตราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตราสารที่ออก
โดยบุคคลดังน้ี  

 1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจ
สถาบันการเงิน 

 2. ธนาคารออมสิน 

 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 5. บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ที่อยู่อาศัย 

 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
แห่งประเทศไทย  

 7. ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศ
ไทย  

 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

 9. บล. 

 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็น
สมาชกิ 

 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มลีักษณะท านอง
เดยีวกับบุคคลตาม  1. – 9.) 

 3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง่ - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ 
MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยน้ัน   

- อัตราข้างต้นไมใ่ชก้ับการลงทุนดังน้ี 

(1) การลงทุนในหนว่ย CIS ของกองทุนที่มีลกัษณะ   
ครบถ้วนดังน้ี โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 

(1.1) มีขนาดเลก็  

(1.2) จัดตั้งข้ึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ป ี

(1.3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทุนในวงกวา้ง 

 4 
 

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทั้งหมดของ
กองทุน infra ที่ออกหน่วยน้ัน เว้นแต่เป็นหน่วย infra 
ของกองทุนที่มีลกัษณะครบถ้วนดังน้ี โดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงาน 

(1) มีขนาดเลก็  

(2) จัดตั้งข้ึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

(3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทุนในวงกวา้ง 

 5 
 

หน่วย property ของกองทนุใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทั้งหมด
ของกองทุน property ทีอ่อกหน่วยน้ัน เว้นแตเ่ป็น
หน่วย property ของกองทนุที่มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 

(1) มีขนาดเลก็  

(2) จัดตั้งข้ึนใหม่โดยมีอายุไมเ่กิน 2 ป ี

(3) เสนอขายตอ่ผูล้งทุนในวงกวา้ง 

หมายเหตุ : 3 หน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสาร
ดังกล่าวได้จัดท างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีน้ัน โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards 
(IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

                        4รวมถึงกรณียังไม่ครบก าหนดการจัดท างบการเงินในคร้ังแรกของผู้ออกตราสาร 

ทั้งน้ี การค านวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ส่วนที่ 5 : การด าเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทนุขาดคุณสมบัติหรือการลงทนุไม่เป็นไปตามอัตราส่วน 

1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป 
บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปน้ี 

(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาด
คุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว  
ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 

(2) จ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ 
แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินน้ันขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4. 

(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมี
คุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บริษัทจัดการจะจัดท ารายงานข้อมูล
เกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จ าหน่ายทรัพย์สินน้ันออกไป
หรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้อง
จัดท ารายงานข้อมูลตามวรรคหน่ึง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่ง
รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันครบ
ระยะเวลาดังกล่าว 

2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทนุที่ก าหนด แต่ต่อมาการ
ลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันท าการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม 
บริษัทจดัการจะด าเนินการดังต่อไปน้ี 

(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่การลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วัน
ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 

(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนด 

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นส าคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังน้ี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 

(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตาม
ประเภททรัพย์สิน (product limit) ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน 
หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที่ 3 ในข้อ 1  
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(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ส าหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ (3) (ก)   

(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว บริษัทจัดการจะ
จัดท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข)   
บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลตามวรรคหน่ึง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการ
นับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว 

(5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วน
ได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) ตามที่ก าหนดในส่วนที่ 4 นอกจากการปฏิบัติตามข้อ 
(1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการจะด าเนินการดังน้ีด้วย 

(ก) งดเว้นการใช้สิทธอิอกเสียงในหุน้จ านวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดย
ได้รับการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอ านาจควบคุม หรือยื่นค าขอผ่อนผันการท าค าเสนอซ้ือ ในกรณีที่
ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซ่ึงหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มา
หรือเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซ้ือ   

ความในวรรคหน่ึงมิให้น ามาใช้กับกองทุนรวมดังต่อไปน้ี 

(1)  กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงคร้ังเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบก าหนดอายุของ
ทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทนุของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม (กองทุน buy & 
hold) 

(2)  กองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน 
(concentration limit) โดยให้ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนด แต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปน้ี จน
เป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2. โดยอนุโลม  

(1) กรณีที่กองทนุมกีารลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผูถ้ือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมน้ัน 

(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 

4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การ
ลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 1 (2) หรือข้อ 2 (3) (ข) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่า
การด าเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจด าเนินการตาม
ความเหมาะสมได้โดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการ
ด าเนินการของบริษัทจัดการในเร่ืองดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งน้ี 
ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถด าเนินการโดยวิธีการเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้ 

ส่วนที่ 6 : การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 

1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของ
กองทุน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดังต่อไปน้ี 

(1) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ท าให้มีการ
ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้ง
จัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจน
จัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
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(2) ด าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 2 

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของ
กองทุน ให้บริษัทจัดการด าเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เปน็ไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่
บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว 

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิ
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดมิในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะ
มีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อ
ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมี
ผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ันเพิ่มเติม 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

ไม่มี  

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท ซ่ึงผู้สนใจ
ลงทุนสามารถติดตอ่ซื้อหน่วยลงทนุได้ทีบ่ริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่
ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ในระหว่างเวลาท าการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ทั้งน้ี จะไม่เปิดเสนอขายภายหลังจากการ
เสนอขายคร้ังแรก ในกรณีที่มียอดการจ าหน่ายหน่วยลงทุน เท่ากับ จ านวนเงินทุนของโครงการก่อนครบ
ก าหนดสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจพิจารณาปิดการเสนอขายและ
ด าเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมได้  

อนึ่ง กรณีผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาน้ัน ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่วยลงทุนได้ หรือผู้ลงทุน
ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปแต่ไม่เกิน 4 คน สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันก็ได้ แต่ส าหรับกรณีผู้ลงทุนที่เป็นนิติ
บุคคลน้ัน ผู้ลงทุนไม่สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่
บริษัทจัดการก าหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น        

อน่ึง กรณีมีการเพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนในภายหลัง 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให้แก่ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการ
เร่ิมให้บริการดังกล่าว  

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน  

ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และใบค าขอใช้
บริการกองทุนได้ที่บริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกวันท าการในระหว่างเวลาท าการ   
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5.2.2 วิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน  

5.2.2.1 บริษัทจัดการ  

(1) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบค าขอใช้บริการกองทุน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคย
กรอกใบค าขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์ม
แสดงตนของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการก าหนด ให้ครบถ้วนถูกต้อง
และชัดเจนแล้วน าเอกสารดังกล่าว ซ่ึงผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ลงนามไว้แล้ว รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการก าหนด พร้อมทั้งเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามจ านวนเงินที่สั่งซ้ือไปยื่นที่
บริษัทจัดการ  

(2) มูลค่าการสั่งซ้ือขั้นต่ า 500,000 บาท  

5.2.2.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(1) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบค าขอใช้บริการกองทุน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคย
กรอกใบค าขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์ม
แสดงตนของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการก าหนด ให้ครบถ้วนถูกต้อง
และชัดเจนแล้วน าเอกสารดังกล่าว ซ่ึงผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ลงนามไว้แล้ว รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการก าหนด พร้อมทั้งเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามจ านวนเงินที่สั่งซ้ือไปยื่นที่
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ  

(2) มูลค่าการสั่งซ้ือขั้นต่ า 500,000 บาท  

5.2.2.3 ATM  

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บ ริษัทจัดการก าหนด ซ่ึงจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก .ล.ต . และส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิด
ประกาศที่ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการ  

5.2.2.4 Tele-bank  

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด ซ่ึงจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิด
ประกาศที่ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการ   

5.2.2.5 ไปรษณีย ์ 

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท
จัดการก าหนด ซ่ึงจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่ส านักงานของ
บริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบ
ลว่งหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการ 

5.2.2.6 Internet  

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทาง Internet โดยผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนและได้
ขอใช้บริการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตแล้ว สามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ที่เว็บไซด์ของบริษัท
จัดการ ภายใต้รายละเอียด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้ันตอนวิธีการใช้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านสื่อ
อินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

 



กองทุนเปิดไทยพาณิชยค์อมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YC ห้ามขายผูล้งทุนรายย่อย 

44 

5.2.2.7 หักบัญชี  

บริษัทจัดการจะรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนที่ได้ยินยอมให้หักบัญชีด าเนินการข้ันตอน/วิธีการตามที่บริษัทจัดการก าหนด และได้รับการ
พิจารณาอนุมัติให้สามารถหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวได้ เพื่อช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมในการซ้ือหน่วยลงทนุดังกล่าว ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้เพื่อซ้ือหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่
เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการหักเงินในบัญชีเงิน
ฝากของผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

5.2.2.8 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  

บริษัทจัดการอาจรับค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุผ่านชอ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น scb easy , scbam fund click 
เป็นต้น และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติม โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด 

5.3 การรับช าระและการเก็บรักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

5.3.1 บริษัทจัดการ  

(1) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาเสนอขาย
โดยช าระเป็นเงินสด/เงินโอน/ค าสั่งหักบัญชีเงินฝากธนาคาร/เช็ค หรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ในเขตหักบัญชีเดียวกับที่ท าการของบริษัทจัดการที่รับค าสั่งซ้ือภายในวันที่สั่งซ้ือเท่าน้ัน โดยเช็ค หรือ
ดราฟต์จะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซ้ือหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม "บัญชีจองซื้อ
กองทุนบลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด" เพื่อ (ระบุชื่อผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน) และระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้หลัง เช็ค หรือดราฟต์ ทั้งน้ี บริษัท
จัดการจะออกหลักฐานการรับเงินและค าสั่งซ้ือให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน  

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นได้ในอนาคต 
โดยบัญชีดังกล่าวอาจเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์อื่นใด ประเภทบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือ
บัญชีออมทรัพย์ก็ได้ ซ่ึงหากมีดอกเบี้ยรับ หรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดข้ึนในบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุน
ข้างต้น บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน  

บริษัทจัดการอาจก าหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีได้โดยน าเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืน
หน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท
จัดการเพื่อช าระเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนน้ีในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนคร้ังแรกได้ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการก าหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็น
อย่างอื่น  

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธกีารรับช าระเงินคา่ซ้ือหน่วยลงทนุในวันสดุท้ายของ
การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน
ในวันดังกล่าวโดยการรับช าระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียร์เช็ค เท่าน้ัน ทั้งน้ีข้ึนกับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการซ่ึงบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคัญ 

(2) การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินค่าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้เต็ม
จ านวนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะน าเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนและดอกเบี้ยที่
เกิดข้ึนจากเงินดังกล่าว (ถ้ามี) เข้าบัญชี "กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YC ห้ามขาย     
ผู้ลงทุนรายย่อย" และ/หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด ซ่ึงเป็นบัญชีเดินสะพัด หรือบัญชีออม
ทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับธนาคารกสิกรไทย (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่นใดในฐานะผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุน ภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วันปิดการเสนอขายคร้ังแรก  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีน้ีได้ในอนาคต  

(3) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะด าเนินการยกเลิกรายการ
สั่งซ้ือนั้นและแจ้งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทราบทันทีโดยทางโทรศัพท์  

(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซ่ึงได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งใบยืนยันการซ้ือหน่วยลงทุน
พร้อมใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษีส าหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซ้ือ
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หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่ระบุที่อยู่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบค าขอใช้บริการกองทุนภายใน 15 วัน
ท าการนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน 

(5) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ได้ช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และขอ
คืนเงนิค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจดัการ 

(6) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซ้ือหน่วย
ลงทุนของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

5.3.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(1) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายในระยะเวลาเสนอขายโดยช าระเป็นเงินสด/เงินโอน/ค าสั่ง
หักบัญชีเงินฝากธนาคาร/เช็ค หรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับส านักงาน
ของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่รับค าสั่งซ้ือภายในวันที่สั่งซ้ือเท่าน้ันในกรณีที่ท าการ
สั่งซ้ือเป็นเช็คหรือดราฟต์ ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ผู้สั่งซ้ือจะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่
สั่งซ้ือและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิด
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด” และในกรณีที่สั่งซ้ือเป็นเช็ค หรือดราฟต์
ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอื่น ผู้สั่งซ้ือจะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซ้ือและ
ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม "บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากัด" ซ่ึงเป็นบัญชีกระแส
รายวันและ/หรือบัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ และระบุชื่อ ที่อยู่ และ
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้หลัง เช็ค หรือดราฟต์ ทั้งน้ี 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะออกหลักฐานการรับเงินและค าสั่งซ้ือให้แก่ ผู้สั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนไว้เป็นหลักฐาน  

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นได้ในอนาคต 
โดยบัญชีดังกล่าวอาจเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์อื่นใด ประเภทบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือ
บัญชีออมทรัพย์ก็ได้ ซ่ึงหากมีดอกเบี้ยรับ หรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดข้ึนในบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุน
ข้างต้น บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน  

บริษัทจัดการอาจก าหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีได้โดยน าเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืน
หน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท
จัดการเพื่อช าระเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนน้ีในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนคร้ังแรกได้ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการก าหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็น
อย่างอื่น 

อนึง่ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธกีารรับช าระเงินคา่ซ้ือหน่วยลงทนุในวันสดุท้ายของ
การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน
ในวันดังกล่าวโดยการรับช าระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียร์เช็ค เท่าน้ัน ทั้งน้ีข้ึนกับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการซ่ึงบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคัญ 

(2) การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้เรียกเก็บเงิน
ค่าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้เต็มจ านวนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะน าเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนและดอกเบี้ยที่เกิดข้ึนจากเงินดังกล่าว (ถ้ามี) เข้าบัญชี "กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอม
เพล็กซ์รีเทิร์น 1YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย" ซ่ึงเป็นบัญชีเดินสะพัด หรือบัญชีออมทรัพย์ที่บริษัท
จัดการได้เปิดไว้กับธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่นใดในฐานะผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุน ภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วันปิดการเสนอขายคร้ังแรก  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีน้ีได้ในอนาคต  

(3) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
จะด าเนินการยกเลิกรายการสั่งซ้ือนั้นและแจ้งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทราบทันทีโดยทางโทรศัพท์  

(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซ่ึงได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งใบยืนยันการซ้ือหน่วยลงทุน
พร้อมใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษีส าหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซ้ือ
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หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่ระบุที่อยู่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบค าขอใช้บริการกองทุนภายใน 15 วัน
ท าการนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน  

(5) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ได้ช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และขอ
คืนเงนิค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ  

(6) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซ้ือหน่วย
ลงทุนของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้ว  

5.3.3 ATM  

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม โดยมีวิธีการรับช าระและการ
เก็บรักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด  

5.3.4 Tele-bank  

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยมีวิธีการรับช าระและการ
เก็บรักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด  

5.3.5 ไปรษณีย ์ 

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์โดยมีวิธีการรับช าระและการเก็บรักษาเงินค่าซ้ือ
หน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด  

5.3.6 Internet  

บริษัทจัดการอาจรับค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุทาง Internet โดยธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) จะหัก
เงินตามจ านวนเงินที่สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ได้ระบุไว้ในการขอใช้
บริการกองทุน หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ธนาคารจะยกเลิกค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนน้ัน โดยไม่หักเงินจาก
บัญชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนน้ัน ซึ่งผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนอาจท าการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้า
ต้องการ  

5.3.7 หักบัญชี  

บริษัทจัดการจะรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนที่ได้ยินยอมให้หักบัญชีด าเนินการข้ันตอน/วิธีการตามที่บริษัทจัดการก าหนด และได้รับการ
พิจารณาอนุมัติให้สามารถหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวได้ เพื่อช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมในการซ้ือหน่วยลงทนุดังกล่าว ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้เพื่อซ้ือหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่
เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการหักเงนิในบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น  

5.3.8 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวิธีการรับช าระและการเก็บ
รักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด 

อน่ึงบริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกวิธีการตามข้อ 5.2.2 และ 5.3 ได้โดยบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ 
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่
ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการก าหนด ซึ่งวิธีการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ลงทุนแล้ว ทั้งน้ี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ก่อนการเร่ิม
ให้บริการดังกล่าว  
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5.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน  

การเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะ
พิจารณาจัดสรรยอดการจัดจ าหน่ายให้กับแต่ละส านักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนแยกจากกัน โดยแต่ละส านักงานสาขาจะจัดสรรให้กับผู้สั่งซ้ือโดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซ้ือก่อน
ได้ก่อน”  

ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนเหลือหลังจากวันเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซ้ือก่อน ได้ก่อน” ใน
กรณีที่สั่งซ้ือพร้อมกัน และมีจ านวนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่
สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซ้ือ หลังจากที่บริษัทจัดการได้รับช าระเงินค่า
ซ้ือหน่วยลงทุนเต็มจ านวนแล้ว  

ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริษัท
จัดการมีสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนตามใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี  

(ก) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบค าขอใช้บริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 
และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการ
ก าหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอส าหรับการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และ/หรือ ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซ่ึงมีรายละเอียดตามที่บริษัทจัดการ
ก าหนด  

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระท าความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/
หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขดัแย้งต่อกฎหมายต่างๆ  

(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม    
ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของ
บริษัทจัดการ  

5.5 การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

ในกรณีที่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่ไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและ/หรือในกรณีที่
บริษัทจัดการต้องยุติโครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เน่ืองจาก 

(1)  มีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย 

(2)  มีการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที่ของบริษัทจัดการอันเป็นเหตุให้ส านักงานปฏิเสธการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมและการ
แก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน 

(3) กรณีที่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้คร้ังแรกของกองทุนน้อยกว่า 1,600 ล้านบาท ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

(4) กรณีที่กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม อันเน่ืองจากปัจจัยอื่น
ใดที่ท าให้ผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งน้ี ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

โดยบริษัทจัดการจะยุติการจ าหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 
15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน ซ่ึงบริษัทจัดการและ/หรือ
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนพร้อมผลประโยชน์ใด ๆ ที่
เกิดข้ึนจากเงินที่ไดรั้บจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืนให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็คขีดคร่อม
เฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไว้ในใบค าขอ
ใช้บริการกองทุนหรือน าเข้าบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่
บริษัทจัดการได้มีการก าหนดเพิ่มเติมภายหลัง ประเภทเดินสะพัดหรือออมทรัพย์ ซึ่งได้ระบุไว้ในใบค าขอ
ใช้บริการกองทุน ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก
ตามสัดส่วนของเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน หรือด าเนินการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นควร เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายใน
ก าหนดเวลาน้ันได้อันเน่ืองจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะช าระดอกเบี้ยใน
อัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบก าหนดเวลาน้ันให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนด้วย 

5.6 ข้อสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน 

5.6.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุหรือรับลงทะเบียนการโอน
หน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วย
ลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต 

5.6.2 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการ
รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์
ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน 
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมีถิ่นที่อยู่
ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มีข้ึนและ
ด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  

5.6.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซ้ือดังกล่าวขัดกับ
หลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ท า
ให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะ
ค านึงถงึประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  

- ไม่ม ี

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

- บริษัทจดัการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่เติม :  

บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ  

7.3. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

- รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ 
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7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและยินยอมให้บริษัทจัดการรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เป็นจ านวน
เงนิที่ไม่เกินจ านวนเงินสดรับที่ได้รับจากดอกเบี้ยรับ และ/หรือรายได้จากการลงทุนสุทธิ บวก (หัก) ด้วย
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดข้ึนจริง และ/หรือก าไรสะสม และ/หรือเงินต้นที่ได้จากการไถ่ถอนคืนของ
พันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนรวมลงทุนไว้ เมื่อครบอายุของพันธบัตร หุ้นกู้ 
หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนรวมลงทุนดังกล่าว หลังจากกันส ารองส าหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ของกองทุน (ถ้ามี) ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเพียงคร้ังเดียว ณ 
วันครบอายุโครงการ เท่ากับ มูลค่าทรัพย์สินคงเหลือทั้งหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ 
แล้ว  

7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  เมื่อสิ้นสุดอายโุครงการ  

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  

บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายเพียงคร้ัง
เดียว เมื่อครบอายุโครงการตามชว่งเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด ในกรณีวันที่ก าหนดรับซื้อคนืหน่วยลงทนุ
น้ันตรงกับวันหยุดท าการของบริษัทจัดการ และ/หรือตรงกับวันหยุดของประเทศที่กองทุนลงทุน (กรณีที่
มีการลงทุนในต่างประเทศ) หรือเป็นวันที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีค าสั่งให้บริษัทจัดการหยุด
รับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนในวันท าการถัดไป  

อน่ึง ณ วันครบอายุโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิน าเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่
อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการในวันท าการถัดไป เว้นแต่บริษัทจัดการจะก าหนดหรืออนุญาตให้
เป็นอย่างอื่นได้ โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันท าการนับแต่วันทีท ารายการโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิดไทย
พาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินที่บริษัทจัดการก าหนด บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ปรับลดหรือยกเว้นมูลค่าข้ันต่ าของการลงทุน/สั่งซ้ือกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้นหรือ
กองทุนรวมตลาดเงินน้ันได้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ ทั้งน้ี ข้ึนกับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ  

ทั้งน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถท ารายการซ้ือหรือขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ 
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้นหรือกองทุนรวม
ตลาดเงินน้ัน โดยผู้ลงทุนสามารถขอรายละเอียดหนังสือชี้ชวนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง  

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

การช าระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนทุกรายตกลงยินยอมให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ด าเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 7.3 โดยบริษัทจัดการไม่จ าเป็นต้องบอก
กล่าว หรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือ
ยับย้ังการด าเนินการดังกล่าว  

(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ซ่ึงได้รับมอบหมาย
จากบริษัทจัดการ จะจัดส่งเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่คงเหลือ ใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบก ากับภาษีส าหรับค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่ระบุที่อยู่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบค าขอใช้บริการกองทุนภายใน 7 วัน
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ท าการนับแต่วันซ้ือขายหน่วยลงทุน หรือโดยวิธีอื่นใดตามทีบ่ริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเตมิตามวธิีการที่ระบุ
ในหนังสือชี้ชวน 

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ใน 
ข้อ 9  

(4) การลดจ านวนหน่วยลงทุนที่รับซ้ือคืนจะท าในวันท าการถัดจากวันท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือ
วันที่ค านวนราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนน้ันได้ แล้วแต่กรณี 

เงือ่นไขอื่น ๆ : 

- อน่ึง ณ วันท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามข้อ 7.6 หากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังมิได้เปิดบัญชี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินที่บริษัทจัดการก าหนด บริษัท
จัดการสงวนสิทธิที่จะด าเนินการเปิดบัญชีกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้นหรือกองทุนรวม
ตลาดเงินน้ันให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าโดยบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ให้ความยินยอมในการด าเนินการดังกล่าวแล้ว 

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงก าหนดการในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง 
เพิ่มเติม วธิีการขายคืนและการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ 7 โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งน้ี เพื่อประะโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะท าการติดประกาศที่
ส านักงานของบริษัทจัดการ และส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

- ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกรมสรรพากร และ/หรือหน่วยงานอื่นใด ได้มี
ประกาศแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการซ้ือคืน/ขายคืนหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติในอนาคต บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นตามประกาศที่แก้ไข เพิ่มเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงน้ัน  

8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

กองทุนจะไม่เปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าระหว่างอายุโครงการ แต่จะเปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้าเฉพาะช่วงเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกเท่าน้ัน ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการก าหนด 
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงือ่นไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใน
ภายหลัง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการที่ผิดไป
จากรายละเอียดโครงการเดิม และจะประกาศให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการ
ดังกล่าว  

8.3. ข้อสงวนสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

8.3.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือ
ทั้งหมดเสียชีวิต 

8.3.2 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่สับเปลี่ยน
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หน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มีข้ึนและด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

8.3.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสับเปลี่ยน
ดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
กองทุน หรือ ท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัท
จัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 

9. การช าระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :  

บริษัทจัดการจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน
เงินได้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ตกลงรับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติ
พิเศษให้ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้  รวมถึงกรณีอื่นใดที่
เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด โดยบริษัทจัดการจะก าหนดข้ันตอนการ
ด าเนินการต่อไป ซ่ึงข้ันตอนที่ก าหนดต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนทุกราย 

10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปน้ี 
โดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล หรือ  

(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ  

(2) มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ช าระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกลา่วไม่ถูกต้อง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
โดยราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องน้ันต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หน่ึง
สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

(3) มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวา่ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา โดยราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องน้ันต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่
หน่ึงสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัท
จัดการจะปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี  

(ก) เลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนน้ัน เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือ่นก าหนดการช าระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเร่ืองดังกล่าวด้วย
วิธีการใดๆ โดยพลัน  

(ค) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของ
การเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูล
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อส านักงานโดยพลัน ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้  
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(ง) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยช าระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามล าดับวันที่ส่งค าสั่งขายคืนก่อนหลัง  

11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :  

11.1 บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่
ได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ ซึ่งไม่
เกินกว่ากรณีดังต่อไปน้ี  

(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายได้ตามปกติ  

(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปน้ี โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  

(ค) มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  

ทั้งน้ี การไม่ขาย หรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือ
ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) สามารถกระท าไม่เกิน 1 วันท าการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผัน
จากส านักงาน  

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี
เกิดข้ึน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยส าคัญ  

(ก) ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายได้ตามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์แห่งน้ันเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม  

(ข) มีเหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอน
เงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเท็จจริง ดังต่อไปน้ี  

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ันๆมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าดังต่อไปน้ี  

1. การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับ การป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ  

3. การกระท าที่เป็นการปฏิบัติตามค าสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอ านาจตาม
กฎหมาย  

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระส าคัญ 

(5) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวม
ภายใต้การจัดการของตนอันเน่ืองมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความ
เพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการ
ด ารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็น
นายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนและ
การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าซึ่งให้กระท าได้ไม่เกิน 3 วันท าการ 
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(6)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อเลิกกองทนุรวม ที่ระบุไว้ในข้อผูกพันข้อ 22.1.1 (2)  

11.2 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ
หยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึง
การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1(1) (2) (3) หรือ (5) ให้
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน  

(2) บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนเปิดน้ันให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ 11.1(1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันท าการ บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปน้ี 
ก่อนการเปิดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน  

(ก) บริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันท าการสุดท้ายก่อนวันรายงานน้ันให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายในวันท าการก่อนวันเปิดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน  

(ข) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึง
การเปิดขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้
ทราบถึงการเปิดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆโดยพลัน  

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้  

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่
บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องน้ัน
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์ข้ึนไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไวแ้ลว้
ให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้
ทราบถึงการหยุดรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน  

12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุด
รับค าสั่งซ้ือหรือ ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทั้งน้ี ไม่เกิน 20 วันท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้  

13. เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

13.1 บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลที่ซ้ือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ  

13.2 ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปน้ี   

(ก) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน 
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(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามค าสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย(ซ่ึงไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือ
ทั้งหมดเสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น) 

(ค) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ  ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้ 

ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ส านักงานทะเบียนหน่วยลงทุน ใน
กรณีที่ผู้รับโอนยังไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค า
ขอใช้บริการกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมค าขอโอนหน่วยลงทุน และช าระ
ค่าธรรมเนียมการโอนตามหัวข้อค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)   

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน 
พร้อมเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค าขอโอนหน่วยลงทุน   

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียน  ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว 

ทั้งน้ี การโอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่เป็นผู้มีเงินลงทุนสูงให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการก าหนด 

13.3 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการรับ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์
ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน 
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมีถิ่นที่อยู่
ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มีข้ึนและ
ด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  

13.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการลงทะเบียน
โอนหน่วยลงทุนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ  

14. การจ่ายเงินปันผล :  

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย  

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  

14.3. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

15. ค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ทั้งหมด) :  

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  

รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.79 ต่อปีของมูลค่า
หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้คร้ังแรกของกองทุนรวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
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ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้คร้ังแรกของกองทุนรวม  

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ทั้งน้ี ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้ โดยค านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนมีมูลค่า
น้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนและคา่ธรรมเนียมอื่นที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมที่มีฐานในการค านวณจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยเป็นอัตราที่รวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตามปกติของกองทุนรวม อันได้แก่  

(ก) ค่าจัดท า จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งส่วนสรุปข้อมูลส าคัญที่ผู้ลงทุน
ควรทราบและส่วนข้อมูลโครงการ  

(ข) ค่าจัดท าและจัดส่งรายงานใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมโดยตรง 
หนังสือบอกกล่าวประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงค่าประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันและ/หรือข่าวสารถึง
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจัดท า ตลอดจนข่าวสารที่บริษัทจัดการมีหน้าที่จัดท าข้ึนตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายก าหนด  

(ค) ค่าพิมพ์ใบยืนยันการซ้ือและขายหน่วยลงทุน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่นๆ 
เกี่ยวกับกองทนุรวม  

(ง) ค่าใช้จ่ายในการรับช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค และน าเงินเข้าบัญชีส าหรับ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(จ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ SCB CASH MANAGEMENT ค่าสมุดเช็ค
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชี เป็นต้น  

(ฉ) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวม เช่น ค่าไปรษณียากร ค่า
ด าเนินงานอื่น ๆ เป็นต้น  

(ช) ค่าอากรแสตมป์ต่างๆ และค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ที่ซ้ือหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการ
กองทุนรวม  

(ซ) ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือ กฎหมายก าหนด  

(ฌ) ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการรับจ านองอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม  

(ญ) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินในตา่งประเทศ ตามอัตราที่ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศก าหนดเป็นการ
ทั่วไปในการให้บริการ ตามที่จ่ายจริง แต่จะไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม ทั้งน้ี อัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามที่ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศเรียกเก็บ  
(ถ้ามี)  

(ฎ) ค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือค่าที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือค่า
แปลเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับการจัดหา ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล
เก็บรักษา ปกป้องผลประโยชน์ ซ่ึงสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที่นอกเหนือไปจากที่ได้
ระบุไว้ในข้อ 15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี” เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการช าระราคา
หลักทรัพย์ล่วงหนา้ของผู้รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ส าหรับกรณีการลงทุนในต่างประเทศ  

(ฏ) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดช าระราคา (failed trade)  

(ฐ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ และค่าธรรมเนียมที่ เกิดข้ึนในช่วงการช าระบัญชี และเลิกกองทุนรวม ยกเว้น 
ค่าตอบแทนผู้ช าระบัญชี  

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้คร้ังแรกของกองทุนรวม  

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :  
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รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้คร้ังแรกของกองทุนรวม  

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :  

รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  

ไม่ม ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย :  

รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  

ไม่ม ี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้คร้ังแรกของกองทุนรวม  

รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  

ทั้งน้ี เมื่อค านวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆท   ่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 15.2.1 - 
15.2.5 จะต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมรวมของกองทุน 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก ไม่เกิน 2,140,000 บาท ซึ่งจะเรียก
เก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนตามจ านวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของ
กองทุนรวมทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายน้ัน ได้แก่  

(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์  

(ข) ค่าอบรมเผยแพร่ความรู้ และสัมมนาแนะน ากองทุนรวม  

(ค) ค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบจองซ้ือหน่วยลงทุน หรือใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และแบบฟอร์มอื่นที่เกี่ยวกับการ
จองซ้ือหน่วยลงทุน  

(2) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเน่ืองกับการด าเนินงานของกองทุนรวม ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ตามจ านวนที่จ่ายจริงและในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมคร้ังเดียวทั้งจ านวน ได้แก่  

(ก) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการด าเนินคดขีองผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัตติามหน้าที่ 
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อ
ได้รับค าสั่งจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) ค่าตอบแทนผู้ช าระบัญชี  

(ค) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหรือการด าเนินคดี เพื่อการรับช าระหน้ีใดๆของกองทุนรวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการรับช าระหน้ีเป็นทรัพย์สินอื่นแทนการช าระหน้ีด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหน้ี เช่น ค่าที่
ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ เป็นต้น 

(ง) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเน่ืองจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น 

(จ) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี 

(ฉ) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งและ/หรือจัดการกองทุนที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติ 
และ/หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่น
ใดของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมค าขอจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมในการจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการจัดการเป็นกองทุนรวม เป็นต้น 

(ช) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน ซึ่งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียก
เก็บจากกองทุนรวมตามจ านวนเงิน และเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายน้ันจริง ทั้งน้ี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ส่วนที่เกินอัตราที่ก าหนด  

15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
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15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี  

รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม
หรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดดังกล่าว ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/วธิีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทนุหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
โดยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อน
การเปลี่ยนแปลง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)  

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไมม่ี  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) : มี  

รายละเอียด/จ านวน/อัตรา : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการอาจเรียกเกบ็คา่ธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
กลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บ
หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดดังกล่าว ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนนุการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/วธิีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
โดยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อน
การเปลี่ยนแปลง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)  

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : ไมม่ี  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี  

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

รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  

หรือตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนก าหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ โดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที่ยื่นค าขอโอนหน่วยลงทุน  

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี  

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 

รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
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ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนก าหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ ในกรณีที่ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
ที่อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณี
หายและอื่น ๆ ที่เกิดข้ึนจริง ซ่ึงพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน  

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี  

รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี  

ตามที่จ่ายจริง 

รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนด าเนินการให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือจากการด าเนินการตามปกติของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือ การ
ด าเนินการใด ๆ ซ่ึงพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น 
ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน / รับรองยอดหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการค้นหา
เอกสารจากศูนย์เอกสารของนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นต้น ตามอัตราที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
หน่วยลงทุนก าหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเก็บ หรือเปลี่ยนแปลงอัตราธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นได้โดยไม่
ต้องด าเนินการแจ้งผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียด
ดังกล่าว ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

15.4. วิธีการค านวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :  

บริษัทจัดการจะค านวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 ทุกวันที่มีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้คร้ังแรกเป็นฐานในการค านวณค่าธรรมเนียม และในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมทุกวัน ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะท าการเรียกเก็บจากกองทุนภายใน 5 วันท าการนับ
แต่วันที่บริษัทจดัการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือรอบระยะเวลาอื่นใดตามที่บริษัทจัดการก าหนด 

15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และ ข้อ 
15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน
เกินกว่าอัตราข้ันสูงที่ระบุไว้ในโครงการได้ โดยจะด าเนินการดังต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ
และได้ด าเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงภายใน 
3 วันท าการนับแต่วันทีม่ีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการหรือ ณ สถานที่ในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น 

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเร่ืองดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการได้ด าเนินการตามวรรคหน่ึง
แล้ว 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนตามที่ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการจะค านึงถึงความสมเหตุสมผลกบัสภาพปกติทางธรุกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็น
ส าคัญ และจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมอันท าให้
มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

(2.1)  ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนไม่เกินกว่าอัตราข้ันสูงของค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 
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(2.2)  ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มข้ึนเกินกว่าอัตราข้ันสูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระท าการดังกล่าวได้  
ทั้งน้ี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการประสงค์จะข้ึนค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะด าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังน้ี 

(ก)  ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราข้ันสูง
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนดังกล่าว 

(ข)  ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราข้ันสูง
ดังกล่าว บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ 

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหน่ึง มใิห้น ามาใช้กับกรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ 

(3) การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.5 (1) วรรคสอง หรือ (2.2) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว  

15.6. หมายเหตุ :  

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามข้อ 15.2 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม  

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ เรียกเก็บจากผู้สั่ งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.3 รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุน 

ทั้งน้ี ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ 15 รายการ
ใดรายการหน่ึงหรือหลายรายการได้ ทั้งน้ี ข้ึนกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถอืหน่วยลงทุนเปน็ส าคัญ 

16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง :  

16.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ  

16.2. เงื่อนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

2. บริษัทจัดการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี  

(2.1)  ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างน้อยในวันดังน้ี 

(ก)  ค านวณทุกสิ้นวันท าการก่อนวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันท าการซ้ือขาย
หน่วยลงทุน 

(ข)  ค านวณทุกสิ้นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันท าการถัดไป 

(ค)  ค านวณทุกสิ้นวันท าการสุดท้ายของแต่ละเดือน และประกาศภายในวันท าการถัดไป 

(ง)  ค านวณทุกสิ้นวันที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่า
หน่วยลงทุนอยา่งมีนัยส าคัญ และประกาศภายในวันท าการถัดไป 
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(2.2)  ค านวณและประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างน้อยในวันดังน้ี   

(ก)  ค านวณทุกสิ้นวันท าการก่อนวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันท าการซ้ือขาย
หน่วยลงทุน 

(ข)  ค านวณทุกสิ้นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังกล่าวเป็นเกณฑ์ใน
การค านวณราคา และประกาศภายในวันท าการถัดไป 

3. การประกาศราคามูลค่าและราคาตามข้อ 2. บริษัทจัดการจะปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี  

(3.1) การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน หรือจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
ซ่ึงบริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปน้ี  

(ก) ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล  

(ข) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล ส าหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยม
ต าแหน่งที่ 4 ข้ึน ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค านวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยม
ต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง  

(ค) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ค านวณได้ใน (3.1)(ข) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดย
ตัดทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามที่ค านวณได้ใน 
(3.1)(ข)  

(ง) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล แต่ใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหน่ง โดยตัดทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง  

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดข้ึนจากการค านวณตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการจะน าผลประโยชน์น้ันรวมเข้า
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม  

(3.2) บริษัทจัดการจะด าเนินการแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบโดยการประกาศทาง Website ของ
บ ริ ษั ท จั ด ก า ร :  www.scbam.com ห รื อ ช่ อ ง ท า ง อื่ น ที่ เ ห ม า ะ ส ม  เ ช่ น  NAV Center: 
www.thaimutualfund.com หรือหนังสอืพิมพ์รายวัน เป็นต้น 

(3.3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนใช้ซ้ือขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
สถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้  

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี  

(1) เมื่อบริษัทจดัการไม่ขายหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน 
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  

(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฎเหตุดังกล่าว  

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบผ่าน Website ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม เช่น NAV 
Center: www.thaimutualfund.com หรือ  หนังสือพิมพ์รายวัน เป็นต้น  

อนึ่ง หากมีเหตุท าให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศผ่าน Website ของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการ
อาจพิจารณาประกาศผ่านช่องทางอื่นแทน เช่น NAV Center หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่น
ใดที่เหมาะสม เป็นต้น 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศอื่นแทนการประกาศผ่าน Website 
ของบริษัทจัดการ เช่น NAV Center หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมโดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศผ่าน
ทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
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16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  

1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหน่ึงสตางค์ หรือ
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์ข้ึนไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดท าและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วัน
ท าการนับแต่วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีส าเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการ
ของบริษัทจัดการเพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปน้ี  

(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง  

(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

(3) สาเหตุที่ท าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  

(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งน้ี เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคร้ัง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้ือขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง  

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซ่ึงท าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหน่ึงมีผลต่อเน่ืองต่อการ
ค านวณราคาหน่วยลงทุนคร้ังต่อไป เช่น การก าหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะ
แก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย  

2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งตั้งแตห่น่ึงสตางค์ขึ้นไป และ
คิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะค านวณราคาหน่วยลงทุน
ย้อนหลังนับแต่วันที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้องและด าเนินการ
ดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์
ข้ึนไปและคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

(1) จัดท ารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวัน
ท าการถัดจากวันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนน้ันไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในวันท าการถัดจากวันที่ค านวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวนัท าการถัดจากวนัที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทั้งน้ี 
รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปน้ี  

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง  

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

(ค) สาเหตุที่ท าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  

(ง) การด าเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะจัดให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการ เพื่อให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) 
และ วัน เดือน ปี ที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม (1)  

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ซ้ือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้งทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา
ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว  

(5) จัดท ารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้ง
ส าเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดท าตาม (1) ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาน้ัน เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
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มาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน  

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี  

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติดังน้ี  

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซ้ือหน่วยลงทุนเป็น
จ านวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

หากปรากฏว่าผู้ซ้ือหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่
ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่น้ันและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคร้ัง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องและผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว  

(ข) กรณีที่เป็นการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นจ านวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องหรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงิน
ของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน  

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติดังน้ี  

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็น
จ านวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหรือ
จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน  

(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นจ านวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวน
หน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่น้ันและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาดคร้ังสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องและผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว  

ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซ้ือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมี
มูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงิน  

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชย
ราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันท าการนับแต่วนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา  

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซ้ือหน่วย
ลงทุนตาม (2) (ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้  

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดข้ึนจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ (ถ้ามี) ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงิน
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซ้ือหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุน
ไมถู่กต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้  
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17. ช่ือผูเ้กี่ยวข้อง :  

17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากัด  

17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  

17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  

ไม่ม ี

17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

17.5. ที่ปรึกษา :  

17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :  

ชื่อ :  

17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :  

17.6. ผู้สอบบัญชี :  

ชื่อ : นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา 

ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ 

ชื่อ : นางสาวชื่นตา ชมเมิน 

ชื่อ : นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา 

ชื่อ : นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ 

ชื่อ : นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล   

ชื่อ : นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล   

ชื่อ : นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล  

ชื่อ : นาย ประสิทธิ์พร เกษามา  

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) : หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความ
เห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 ไม่มี  

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่  เดือน  

18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีคร้ังแรก : วันที่  

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :  
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วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี ประมาณ 1 ปี แต่ไม่ต่ ากว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่จด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีคร้ังแรก ประมาณ 1 ปี แต่ไม่ต่ ากว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน นับตั้งแต่
วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไข
วิธีการจัดการ :  

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีจัดการ ให้กระท าโดยการขอมติของผู้ถือหน่วย
ลงทนุ หรือการขอให้ส านักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนตามมาตรา 129/1 

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน  หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิด
หน่วยลงทุน  หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มี
จ านวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมติน้ัน 

ในกรณีดังต่อไปน้ี บริษัทจัดการอาจขอให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบแทนการขอ
มติผู้ถือหน่วยลงทุน โดยส านักงานอาจก าหนดเงื่อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพื่อประโยชน์
ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้ 

(1)  การเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                

(2)  การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ท าให้สิทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง              

(3)  การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที่สอดคล้องกับ
นโยบายการลงทุน  

(4)  การค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ซึ่งได้รับการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.    

(5)  การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินให้แก่กองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพ และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพดังกล่าวจะน าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้รับไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิ่มเติม
ส าหรับการจัดตั้งและจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ                

(5)  กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) (4) และ (5) 

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหน่ึงต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ท า
ให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสดุต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง   

ในกรณีดังต่อไปน้ีให้ถือว่าส านักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเร่ืองดังกล่าว 

(1)  การแก้ไขเพิ่มเติมซ่ึงมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มข้ึน ในกรณีดังน้ี 

(ก)  การลดมูลค่าข้ันต่ าในการซ้ือหน่วยลงทุน 

(ข)  การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

(ค)  การเพิ่มจ านวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

(ง)  การเพิ่มความถี่ของการส่งค าสั่งซ้ือขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงไม่กระทบต่อสถานะการ
ลงทุนของกองทุนรวมอย่างมีนัยส าคัญ 

(จ)  การลดเวลาส่งค าสั่งซ้ือขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

(2)  การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535  ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 

(3)  การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง 
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(4)  การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.แล้ว 

(5)  การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด ให้เป็นไปตามที่ประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อส านักงาน นอกเหนือจากวรรคสามและวรรคสี่ บริษัท
จัดการจะยื่นค าขอเป็นหนังสือพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค าขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือส าหรับ
ประชาชน และช าระค่าธรรมเนียมต่อส านักงานเมื่อส านักงานได้รับค าขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน
ประกอบค าขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือส าหรับประชาชนแล้ว   

การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการ ไม่ว่าจะกระท าตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ
ภายใต้กรอบการพิจารณาของส านักงาน ก.ล.ต.  บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและเผยแพร่ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ ภายใน 15 วันนับ
แต่วันที่มีมติให้แก้ไข หรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. หรือให้ถือว่าจากส านักงาน ก.ล.ต. 
แล้วแต่กรณี  

อย่างไรก็ดี  ในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนคร้ังใด ไม่ว่าจะโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ
โดยการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน  หากผู้ถือหน่วยลงทุนเห็นว่า มติของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
คร้ังน้ันไม่ชอบด้วยกฎหมายหรรือบริษัทหลักทรัพย์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 129/2 หรือฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่ก าหนดตามมาตรา 129/3  ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อย
กว่า 5 คนและมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวยหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมน้ัน จะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติของผูถ้ือหน่วยลงทุนคร้ังน้ันก็
ได้ แต่ต้องร้องขอต่อศาลภายใน 45 วันนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้แก้ไข  

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้สิทธิขอเพิกถอนมติตามมาตรา 129/4  บริษัทจัดการจะด าเนินการ
ดังต่อไปน้ี 

(1)  จัดท าและส่งรายงานการใช้สิทธิดังกล่าวต่อส านักงานโดยไม่ชักช้า 

(2)  จัดท าและส่งรายงานเพื่อแสดงความคืบหน้าของการด าเนินการดังกล่าวให้แก่ส านักงานทุกรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้สิทธิขอเพิกถอนมติ หรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยส าคัญ  

(3)  เปิดเผยรายงานตาม (1) และ (2) ในลักษณะทีผู่้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไป
ตามข้อก าหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งน้ี การขอมติเพื่อ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 
129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

20. ข้อก าหนดอื่น ๆ :  

20.1 บริการข้อมูลกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือ
วิธีการ ในการน าส่ง เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการถึง         
ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบการตอบรับข้อมูลอื่น (ถ้ามี) เช่น ผ่านช่องทาง
อิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทนุแล้ว ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเร่ิมด าเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซ่ึง
การด าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการน าส่ง และ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดในลักษณะท านองเดียวกันน้ี ซึ่งบริษัทจัดการได้ค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมเป็นส าคัญ ทั้งน้ี ในการน าส่งจดหมาย/หนังสือถึงผู้ถือหน่วยลงทุน อาทิ กรณีการ
แก้ไขโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะด าเนินการโดยเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต  

20.2 การถือหน่วยลงทุนเกินหน่ึงในสาม  
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ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันน้ันในส่วนที่เกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด และด าเนินการ
แก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันน้ันให้มีจ านวนไม่เกินหน่ึงในสามของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมน้ันภายในสองเดือนนับแต่วันที่ปรากฏกรณี
ดังกล่าว หรือด าเนินการเลิกกองทุนรวมน้ันทันที  เว้นแต่ เข้าข้อยกเว้นตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เร่ืองการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล  

20.3 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)  

20.3.1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่ เป็นผู้ให้บริการ อัน
เน่ืองมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปน้ี  

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้น้ันต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับ
บทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ  

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลน้ันบ่อยคร้ังเกินความจ าเป็น
เพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)  

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ 
บริษัทต้องกระท าด้วยความเป็นธรรมและค านึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของ
กองทุนน้ันด้วย  

20.3.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตามข้อ 20.3.1 บริษัทจัดการจะ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชีและรายงานรอบระยะเวลาหก
เดือนด้วย  

20.4 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ 
ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการ
ให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ
กฎหมายต่างๆ 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/
หรือ ยกเลิกการท าธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จ าต้องแจ้งให้ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี  

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่
บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการก าหนด หรือให้ข้อมูล 
และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
จัดการ ไม่ครบถ้วนเพียงพอส าหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และ/หรือกฎหมายต่างๆ ทั้งน้ี ตามที่บริษัทจัดการก าหนด  

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการท าธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระท าความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/
หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ  

(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การท าธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน
รวม ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียง
ของบริษัทจัดการ 
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นอกจากน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ
เปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่หน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่มีอ านาจก ากับดูแลตามกฎหมายต่าง ๆ  หรือบุคคลอื่นใด  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ 

ทั้งน้ี ค าว่า “กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ ค าว่า “กฎหมายต่าง ๆ” น้ัน ให้
มีความหมายรวมถึงกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ที่กองทุนรวมได้มีการลงทุนในประเทศน้ัน ๆ ด้วย  

20.5  ข้อก าหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance 
Act (ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าว
ก าหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial 
Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซ่ึงมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา 
และผู้ซ่ึงมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงเปิดหรือมีไว้กับ FFI น้ัน นอกจากน้ียังปรากฏด้วยว่าใน
ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลังด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่
คล้ายคลึงกับ FATCA (ซ่ึงต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซ่ึงถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพันตน
กับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงิน
ของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่  FATCA ก าหนด หน้าที่ในการ
ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการ
ก าหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดท าเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมน้ัน
จะได้รับผลกระทบที่ส าคัญในสองกรณี คือ 

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการ
ขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซ่ึงจะเร่ิมต้นตั้งแต่วันที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซ่ึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะเร่ิมต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบันการเงินของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซ่ึงรวมถึงธนาคารและ
สถาบันการเงนิในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่
ด าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนช าระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝาก
ทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อก าหนดของ FATCA 
อาจจะปฏิเสธหรือระงับการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือ
บริษัทจัดการ ซึ่งอาจท าให้กองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทุน
ได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผู้สนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป  

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพัน
ตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  และเพื่อให้บริษัท
จัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซ่ึงรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ
กองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) 
จึงขอสงวนสิทธิในการด าเนินการดังน้ี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการน าส่ง
ข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ 
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จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนน้ันกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนน าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์
ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการ
ให้ข้อมูลตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการ
แจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการ
เข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งน้ี 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายดังกล่าว 

(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้
กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มข้ึนหากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบ
รับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง
หรือหลายอย่างดังต่อไปน้ีตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
รับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งน้ีแล้ว และ/หรือได้ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในค า
ขอเปิดบัญชี   

(1) ไม่รับค าสั่งซ้ือ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าว 

(3) ด าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายน้ันได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ได้รับประโยชน์เพิ่มข้ึน หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น 

การด าเนินการดังกล่าวถอืเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็น
การกระท าเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ 
FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะท าให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิด
บัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซ่ึงในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องก าหนด) เท่าน้ัน  

ทั้งน้ี ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการ
ได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยอาจน าส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการ
ก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

20.6 ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน :  

ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกิน
หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับการยกเว้นหรือเหน็ชอบตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนก าหนด  

ทั้งน้ี โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วย
ลงทุน ดังน้ี  

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วย
ลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน  

(2) การจ ากัดสิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้  
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(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนจะถูกจ ากัดสิทธิ
รับเงินปันผลในส่วนที่ถือเกินน้ัน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้  

1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม  

2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  

(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนที่ถูกจ ากัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน  

(ค) ในระหว่างการด าเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดินบริษัทจัดการจะจัดท าบัญชีและ
แยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม โดยไม่น ามารวมค านวณเป็นมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนรวม  

(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของกองทุนรวม เว้นแต่การเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ากัดการถือหน่วย
ลงทุนกรณีที่เป็นบุคคลซ่ึงลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็น
การลงทุนในต่างประเทศของผู้ลงทุนที่มิได้มีสัญชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus 
account) 

(4) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจดัการ
จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดน้ัน เว้นแต่ 

(ก) เป็นชนิดหน่วยลงทุนที่มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนชนิดนัน้ บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเตม็ตามจ านวนที่ถืออยู่  

(ข) เป็นการถือหน่วยลงทุนที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในกรณีที่เป็นบุคคลซ่ึงลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศของผู้ลงทุนที่มิได้มีสัญชาติ
ไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) 

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ว่าด้วยเร่ืองหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัท
จัดการ  

20.7 ในกรณีที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศ กฎ เกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและ/หรือการจัดการกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงในเร่ืองดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
และ/หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งน้ี การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวจะด าเนินการตามแนวทางที่ประกาศก าหนด และถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว 

20.8 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการ
จะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิล าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์ 

21. การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด : 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด บริษัทจัดการจะด าเนินการ
เปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากส านักงาน
หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 
50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้
ว่าไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ ทั้งน้ี หากมีเหตุจ าเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้ส านักงาน
พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจัดการจะด าเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป 
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22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ และค าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งน้ี ในกรณีที่ข้อก าหนดใน
โครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งน้ัน ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ
กองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัท
จัดการกองทุนรวม ทั้งน้ี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้
ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง 

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมน้ี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตาม
ข้อก าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุน
รวม 

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



 
 
 
 
 
 

 
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน 
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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) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหลักทรัพย์อยู่เท่าที่จ าเป็นเพื่อรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)   

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

(ฉ) ด าเนินการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนที่ รับซ้ือคืนในวัน
ท าการถัดจากวันที่ซื้อขายหน่วยลงทุนจ านวนน้ันแล้วแต่กรณี   

(ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม   

(ซ) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมตามหัวข้อ “การขอ
มติของผูถ้ือหน่วยลงทุน” 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
ผลประโยชน์ภายในทกุสิ้นวันท าการน้ัน   

(จ) จัดท ารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุก
สิ้นวันท าการน้ัน   

(ฉ) จัดท ารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ก าหนด ในกรณีที่มิได้เกิด
จากการลงทุน หรือได้หลักทรัพย์มาเพิม่เติม 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 และการส่งรายงานให้แก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะส่งผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จัดไว้ เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามข้อ 22.1.1 
และ ข้อ 22.1.2 ก่อนหรือในวันที่ครบก าหนดจัดท าหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งน้ี ในกรณีจัดท ารายงาน
ตาม (ฐ) ตามปีปฏิทิน ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี 
ขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี   

(ซ) จัดท าหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนควรทราบใหม่ทุกรอบปีบัญชี 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 และการส่งรายงานให้แก่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

จัดไว้ เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามข้อ 22.1.1 และ ข้อ 22.1.2 ก่อนหรือในวันที่ครบก าหนดจัดท า
หรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งน้ี ในกรณีจัดท าและส่งรายงานตามวรรคหน่ึงตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการ
จะยกเว้นไม่จัดท 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 

(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 าระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหน้ี   

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) ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหน่ึงข้อใดตามประกาศส 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  
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3. ผู้สอบบัญชี :   

ชื่อ : นางสาว ซูซาน 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 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 

ที่อยู ่: 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 
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โทร. 0-2294--8504, 0-22948587   

ชื่อ : นางขวัญใจ 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 : นาย สาธิต 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 : นาย ประสิทธิ์พร เกษามา 

ที่อยู่ : บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด 

เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

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  
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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 ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับ
การแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว   

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมในการปฏิบัตหิน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามที่ก าหนด
ไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   

(1) แจกจ่าย หรือจัดให้มีสถานที่ส าหรับจัดวาง หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม ใบค าขอใช้บริการกองทุน 
ใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และใบสั่งขายหน่วยลงทุน คู่มือผู้ลงทุน เอกสารเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของกองทุน
รวม หรือเอกสารอื่นใดของกองทุนรวมตามที่กฎหมายหรือ ก.ล.ต. ก าหนด ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ใน
การส่งเสริมการขาย   

(2) รับใบค าขอใช้บริการกองทุน ใบสั่งซ้ือ หรือใบสั่งขายหน่วยลงทุน และรับช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนจาก 
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนและช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวม ตลอดจนการจัดท าข้อมูลการสั่งซ้ือ หรือการสั่งขายคืน หรือการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน เพื่อน าส่งให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ ทั้งน้ี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะต้องบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบต่าง ๆ ตามที่บริษัทจัดการก าหนด 

(3) คืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวม   

(4) ยืนยันการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน   

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

(6) ปฏิบัติตามข้อก าหนดของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใน
การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน 
และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการโฆษณากิจการของ
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการขายและให้บริการเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม และการจัดการ
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กองทุนส่วนบุคคล และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา หรือการขายและรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทนุของกองทุนรวมที่ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(7) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามที่ก าหนดไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวม ตลอดจนด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น  

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

ชื่อ :   

ที่อยู่ :   

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

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

ชื่อ :   

ที่อยู่ :   

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

9. ที่ปรึกษา :  ไม่ม ี

9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :   

ชื่อ :   

ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

ไม่มี  

หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :   

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 :   
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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 :   

ไม่มี  

13.8. อื่น ๆ :   

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจ ากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ  

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี ไม่ว่า
ในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อก าหนดในข้อผูกพันซ่ึงลงนาม
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่
เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งน้ี ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิใน
การได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคนืเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเปน็ไปตามข้อก าหนด
ของหน่วยลงทุนชนิดน้ัน ๆ ด้วย  
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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
จัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถอืหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail)  (ถ้ามี) 
หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่ระบุที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้
ในใบค าขอใช้บริการกองทุนหรือโดยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติมตามวิธีการที่ระบุใน
หนังสือชี้ชวน   

(4) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง   

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน   

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะด าเนินการบันทึกชือ่ผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทนุในทะเบียนผูถ้อื
หน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน   

(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



กองทุนเปิดไทยพาณิชยค์อมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

14 

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 โดยไม่ถือว่าเป็น
การด 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   

(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจ านวนดังกล่าว จะต้องน าใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อโอนหน่วยลงทุนน้ัน เข้าระบบไร้
ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้   

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบ
หน่ึงให้กับผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันการท ารายการซ้ือหรือขายคืนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/
หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นต้น นอกจากน้ีบริษัทจัดการอาจพิจารณาออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากรูปแบบดังกล่าวข้างต้น เช่น เอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือรูปแบบที่จะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่บริษัทจัดการจะก าหนดเพิ่มเติม เป็นต้น และบริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการเปลีย่นแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลา
การส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม   
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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   

16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์   

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

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับช าระหน้ี มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นในการรับช าระหนี้   
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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
สิทธิในเงนิได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับช 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 

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 
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(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)  บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนที่ถูกจ ากัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน  

(ค)  ในระหว่างการด าเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดินบริษัทจัดการจะจัดท าบัญชีและ
แยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวมโดยไม่น ามารวมค านวณเป็นมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนรวม 

(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของกองทุนรวม เว้นแต่การเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ากัดการถือหน่วย
ลงทุนกรณีที่เป็นบุคคลซ่ึงลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็น
การลงทุนในต่างประเทศของผู้ลงทุนที่มิได้มีสัญชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus 
account) 

(4) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดน้ัน เว้นแต่ 

(ก) เป็นชนิดหน่วยลงทุนที่มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนชนิดน้ัน บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเตม็ตามจ านวนที่ถืออยู่  

(ข) เป็นการถือหน่วยลงทุนที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในกรณีที่เป็นบุคคลซ่ึงลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศของผู้ลงทุนที่มิได้มีสัญชาติ
ไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) 

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 
ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจาก
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการขอมติผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ก าหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่ก าหนดในประกาศน้ีแล้ว ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปน้ีด้วย 

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่
ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติทีม่ีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไมว่่ากรณีใด ต้องได้รับมติ
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติทีม่ีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหน่ึง ต้องได้รับมติเสยีงข้างมาก
หรือมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :   

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหน่ึงของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อผูกพัน และมี
สาระส าคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอ านาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไข
เพิ่มเติมน้ันมีผลผกูพันคู่สัญญา 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญต้องได้รับมติ
พิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ให้รวมถึง 

(ก) ข้อก าหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ข) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของ
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 

(ค) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น  

(ง) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 
19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อก าหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเร่ืองใด ๆ 
อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ 

(จ) เร่ืองที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปน้ี ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
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(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระส าคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไข
เพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงาน แล้วแต่กรณี หรือ 

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันน้ันเหมาะสม มีความจ าเป็นหรือ
สมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด 

ต้องกระท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพัน
เปิดเผยไว้ ณ ที่ท าการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดู
ได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจ าเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
พร้อมกับการส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม 

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :   

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี   

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :   

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุน
รวมแบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติน้ันก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้
ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาท
ระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้น าข้อพิพาทเข้าสู่การ
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

22. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  

22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :  

กองทุนจะเลิกเมื่อครบก าหนดอายุ หรือกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี  

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจ านวนดังน้ี 

(1)  จ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเป็นจ านวนดังน้ี ในวันท าการใด 

(ก)  ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปหรือกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย จ านวนผู้ถือ
หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย  

(2)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังน้ี 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมด  

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกัน
คิดเป็นจ านวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  ทั้งน้ี ในกรณีที่เป็น
กองทุนรวมที่มีก าหนดระยะเวลาการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง ( interval fund) การพิจารณา
ระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซ่ึงกองทุนรวมเปิดให้
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่าน้ัน 

ความใน (2) วรรคหน่ึง มิให้น ามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความ
เชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ 
เน่ืองจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลอืทีม่ีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนน้ัน 

ความใน (2) วรรคหน่ึง และวรรคสอง มิให้น ามาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังน้ี 

(ก)  กองทุนรวมตลาดเงิน 
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(ข)  กองทุนรวมหน่วยลงทุน 

(ค)  กองทุนรวมฟีดเดอร์ 

(ง)  กองทุนรวมดัชนี 

(จ)  กองทุนรวมอีทีเอฟ 

22.1.2  บริษัทจัดการจะด าเนินการเลิกกองทุนรวมเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการกองทุนรวม
พิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (2) 
(ก) และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม  ทั้งน้ี ให้น าความในข้อ 22.1.1 
(2) วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

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

22.1.4 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของจ านวน
หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ 

22.1.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเลิกโครงการ หรือด าเนินการอื่นใด ในกรณีที่มูลค่าหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้คร้ังแรกของกองทุนน้อยกว่า 1,550 ล้านบาทหรือตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

22.1.6 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 าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน  

(5)  ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเป็นบุคคลอื่นใดที่มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม 

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

22.1.7 ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มี
เหตุอันควรสงสัยวา่อาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุน
ของบุคคลหรือกลุม่บุคคลใดเปน็การเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจ
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ด าเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องท าการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มี
การชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือท าให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ท าการแก้ไข หรือด าเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการตามที่ส านักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได้ หรือด าเนินการแล้วแต่ไม่สามารถท าให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง 

22.1.8 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 เมื่อปรากฏกรณีตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 บริษัทจัดการจะด าเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม 
ดังต่อไปน้ี 

(1)  ยุติการรับค าสั่งซื้อและค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 
22.1.2 

(2)  แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  
รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งน้ี ภายใน 3 
วันท าการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 

(3)  จ าหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันที่เกิด
เหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระท าได้เพื่อช าระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

(4)  ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจ านวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 
10 วันท าการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 และเมื่อได้ด าเนินการช าระค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมเปิดน้ัน 

22.2.2 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิก เพราะเหตุอื่นที่ทราบก าหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า 
หรือเพราะเหตุครบก าหนดอายุโครงการ  

บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปน้ี  

(1) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และแจ้งให้ตลาด
หลักทรัพย์ทราบในกรณีที่หน่วยลงทุนกองทุนรวมน้ันเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งน้ี 
ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ  

(2) ด าเนินการด้วยวิธีการใดๆเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเร่ืองดังกล่าวก่อนวันเลิก
กองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บน Website ของบริษัทจัดการ: 
www.scbam.com หรือวิธีอื่นใดที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม เป็นต้น  

(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 าเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตาม
สัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วัน
เลิกโครงการ   



กองทุนเปิดไทยพาณิชยค์อมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
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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 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 7 – 8 
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

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

www.scbam.com   
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