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กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสงูหรือซับซ้อน 
หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

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

(SCBCR1YL) 
ผู้ลงทุนไมส่ามารถขายคืนหนว่ยลงทนุนี้ในช่วงเวลา 1 ปีได้ และกองทนุนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและในหมวด

อุตสาหกรรมธนาคาร ดังนั้น หากมีปัจจัยลบทีส่่งผลกระทบต่อการลงทนุดงักล่าว ผู้ลงทนุอาจสูญเสียเงนิลงทนุจำนวนมาก 

▪ กองทุนน้ีมีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้ผันแปรกับการเคลื่อนไหวของ
ราคาสินทรัพย์อ้างอิงในลักษณะเส้นตรง แต่ขึ้นอยู่กับอัตราการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงท่ีใช้ในการคำนวณ 
ตามเงื่อนไขท่ีได้กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนเท่าน้ัน ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของกองทุนอย่าง
รอบคอบและเข้าใจก่อนการตัดสินใจลงทุน หากกรณีอัตราการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงท่ีใช้ในการคำนวณ
ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน 

▪ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน ( efficient portfolio 
management (EPM)) และอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมี
ความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูง
กว่าผู้ลงทุนท่ัวไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ
ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน 
และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

▪ ในส่วนของตราสารหน้ี และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินกองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศท้ังจำนวน โดยกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทธุรกรรม FX Swap หรือ Cross 
Currency Swap กับคู่สัญญาท่ีเป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนท้ังจำนวน และ/หรือ
ทำ Swap อัตราดอกเบี้ยเพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างประเทศท่ีลงทุนเป็นอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินบาท 
ในกรณีท่ีคู่สัญญาท่ีกองทุนทำธุรกรรม Swap ไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญา  Swap ผู้ลงทุนอาจได้รับ
ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้  

▪ ในส่วนการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ดังน้ัน ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign exchange rate risk) 

▪ อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) และ Rebate Rate อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  หากสภาวะตลาดมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนแต่จะไม่ต่ำกว่าอัตราท่ีกำหนดไว้ในโครงการ โดยจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

▪ เนื่องจากกองทุนลงทุนในตราสารของต่างประเทศ จึงทำให้กองทุนอาจมีความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพ จากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ตลอดจนภาวะตลาดเงิน  ตลาดทุนของประเทศต่างๆ ท่ีกองทุนลงทุน 
ผู้ลงทุนควรศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน  

▪ ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุน ไปโอนให้แก่ผู้ลงทุนท่ีไม่ใช่ ”ผู้มีเงินลงทุนสูง” ได้ เว้นแต่เป็นการโอน
ทางมรดก 

▪  
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▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในเมื่อเห็นว่าการลงทุนใน
กองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน
ดังกล่าวได ้

▪ ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ใน
หนังสือชี้ชวน 

▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และ
เมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

▪ ณ วันครบอายุโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธินำเงินลงทุนคงเหลือท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อ
ยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ใน
วันทำการถัดไป โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันทีทำรายการโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมดังกล่าว ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุ น
สามารถทำรายการซื้อหรือขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือ  
ชี้ชวนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินน้ัน โดยผู้ลงทุนสามารถขอรายละเอียด
หนังสือชี้ชวนได้ท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแต่งตั้ง 

▪ บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้ข้อมูลในอดีตในการคำนวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( absolute 
correlation coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตัวแปรท่ีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิ ง 
(underlying) และทรัพย์สินท่ีต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางท่ีไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีตซึ่งอาจส่งผลให้
การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

▪ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธ
ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ี
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน 
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา   

▪ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความ
จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าท่ีเกิดขึ้นแล้วในขณะน้ีหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น 
ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการท่ีจะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธ
สัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศน้ัน ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถื อหน่วยลงทุน 
การหักภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติ
ตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ 
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รายละเอียดกองทนุรวม 

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YL ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

SCB Complex Return 1YL Not for Retail Investors (SCBCR1YL)                                                                   

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

วันทีไ่ด้รับอนุมัติให้จัดต้ัง/จัดการกองทุนรวม     : วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 

วันทีเ่สนอขาย : วันท่ี 1-9 ธันวาคม 2563 

ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทนุรวม 

ประเภทโครงการ  

▪ กองทุนรวมผสม ประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ  

นโยบายการลงทุนของกองทุน 

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

(2) กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) 
ประเภทสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี MSCI Emerging Markets Index (USD) ตามเงื่อนไขการจ่าย
ผลตอบแทน เพื่อเปิดโอกาสให้กับกองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของ ดัชนี MSCI Emerging Markets 
Index (USD)  

โดยมีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปน้ี  

ส่วนท่ี 1 : เงินต้น และผลตอบแทน  

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

ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศท่ีเป็นตราสารหน้ี เงินฝากและตราสารทางการเงิน กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate risk) ท้ังจำนวน โดยจะลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าประเภทธุรกรรม FX Swap หรือ Cross Currency Swap กับคู่สัญญาท่ีเป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อ 1) ป้องกันความเสี่ยง (Hedging) 
จากอัตราแลกเปลี่ยนท้ังจำนวน และ/หรือ 2) ทำ swap อัตราดอกเบี้ย เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างประเทศท่ีลงทุนเป็นอัตรา
ดอกเบี้ยสกุลเงินบาท นอกจากน้ีกองทุนอาจจะเข้าลงทุนในตราสารท่ีมีอายุยาวกว่าอายุโครงการ โดยจะเข้าทำสัญญาขายตราสารดังกล่าว
ล่วงหน้า เพื่อให้อายุของสัญญาสอดคล้องกับอายุโครงการ เป็นต้น  
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ส่วนท่ี 2 : ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม  

กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ไปลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่ีมีการจ่าย
ผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี MSCI Emerging Markets Index (USD) ท่ีใช้ในการคำนวณตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน ซึ่งสัญญาวอร์แรนท์ 
(Warrant) ท่ีกองทุนลงทุนจะออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันโดยธนาคารพาณิชย์ไทย หรือสถาบันการเงินไทยหรือธนาคารซึ่งเป็นสาขา
ของธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ ท้ังน้ี Notional amount ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีกองทุนลงทุนจะมีมูลค่า
ประมาณหรือเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันจดทะเบียน 

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio 
management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง ท้ังน้ี เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของ
กองทุน รวมถึงอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ได้ แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมี
อันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) 
รวมทั้งตราสารทุนท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) 

ตราสารที่กองทุนคาดว่าลงทุน 
อันดับความน่าเชื่อถือ
ระยะยาวของผู้ออก

ตราสาร 

สัดส่วนการ
ลงทุน ณ วันจด

ทะเบียน 

ผลตอบแทน 
จากตราสาร ต่อปี 

(THB) 

ประมาณการ 
การได้รับเงินต้น +

ผลตอบแทน 
ณ วันครบอายุโครงการ 

ส่วนที่ 1 

เงินฝาก ธ. Doha Bank (DOHA) - 
กาตาร์ 

A 
(FITCH International) 

19.82% 1.57% 20.13% 

เงินฝาก ธ. Bank of China (BOC) 
- จีน สาขา Macau 

A 
(FITCH International) 

19.82% 0.98% 20.01% 

ตราสารหน้ี ธ. Malayan Banking 
Berhad (MAYBANK) - มาเลเซีย 

BBB+ 
(FITCH International) 

14.82% 1.08% 14.98% 

เงินฝาก ธ. The Commercial 
Bank (CBQ) - กาตาร์ 

A 
(FITCH International) 

19.82% 0.85% 19.99% 

เงินฝาก ธ. Qatar National Bank 
(QNB) - กาตาร์ 

A+ 
(FITCH International) 

19.82% 1.06% 20.03% 

ตราสารหน้ี ธ. CHINA 
MERCHANTS BANK (CMB) - 
จีน สาขา ลักเซมเบิร์ก 

BBB+ 
(FITCH International) 

5.00% 0.80% 5.04% 

รวม (เฉพาะตราสารหน้ี)   99.10% 1.08% 100.18% 

หักค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)*       -0.18% 

เงินต้น+ผลตอบแทนโดยประมาณ 
ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 
1 ปี 

  99.10%   100.00% 

ส่วนที่ 2 

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Warrant) 
ท่ีมีสินทรัพย์อ้างอิง เป็นดัชนี 

  0.90%     
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MSCI Emerging Markets Index 
(USD) (MXEF Index) 

- บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินท่ีลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ท่ีจำเป็น
และสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินท่ีลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ 

- หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ เน่ืองจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราท่ี
ประมาณการไว้ 

- ตราสารท่ีกองทุนพิจารณาลงทุนได้ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) แล้ว แต่อาจยังมี
ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ไม่คาดคิดท่ีมีนัยสำคัญต่อนโยบายในการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหน้ี (Event risk) 
อยู ่

* ค่าใช้จ่ายท่ีกองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน  
ซึ่งในช่วงระยะเวลาอายุโครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีเรียกเก็บจริงได้ ในกรณีท่ีอัตราผลตอบแทนท่ี
กองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีท่ีได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม โดยจะไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 

กองทุนจะคำนวณผลตอบแทนโดยปัดทศนิยม 2 ตำแหน่งตามหลักคณิตศาสตร์ และจะจ่ายผลตอบแทนเพียงครั้งเดียวเมื่อสิ้นอายุโครงการ  
1. ดัชนีอ้างอิง คือ MSCI Emerging Markets Index (USD) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (US dollar) 
2. ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง = (ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง / ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา) - 1  
3. ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน = อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง/ 

อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ วันเริ่มต้นสัญญา 
4. PR คือ อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) ของดัชนีอ้างอิงจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ = 40 % 
5. Rebate Rate = 0.25% 
วันเริ่มต้นสัญญา คือ วันท่ีกองทุนเริ่มลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์  

วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง คือ วันท่ีกองทุนพิจารณาระดับของดัชนีอ้างอิงเพื่อนำมาคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ โดยจะ
สิ้นสุดประมาณ 5 -10 วันก่อนวันครบอายุกองทุน 

อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) หรือ Rebate Rate อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลย
พินิจของผู้จัดการกองทุนแต่จะไม่ต่ำกว่าอัตราท่ีกำหนดไว้ในโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

รายละเอียดการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนท้ังหมด 

 เงื่อนไข  
เงินต้นและผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ณ วันครบอายุโครงการ 

กรณีท่ี 1 
ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง 
≤ 0% 

ได้รับเงินต้นคืนท้ังจำนวนเพียงอย่างเดียว 
(ในส่วนการลงทุนตราสารหน้ี เงินฝากและตราสารทางการเงิน) 
ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ 

กรณีท่ี 2 
ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง 
> 0% แต่ ≤ 15% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้น
สัญญา 

ได้รับเงินต้นคืนท้ังจำนวน (ในส่วนการลงทุนตราสารหน้ี เงินฝาก
และตราสารทางการเงิน) + ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญา
วอร์แรนท์ 
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ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์  
= (PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง x ค่าการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยน) x มูลค่าตามขนาดของสัญญาวอร์แรนท์ 

กรณีท่ี 3 

1) ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนี
อ้างอิง > 15% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ  วันเริ่มต้น
สัญญา หรือ 
2) ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันทำการใดทำการ
หน่ึงตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง> 
15% ของระดับดัชนีอ้างอิ ง  ณ  วันเริ่ม ต้นสัญ ญ า 
(กองทุนจะไม่นำค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง
หลังจากวันทำการดังกล่าวมาพิจารณาอีก) 

ได้รับเงินต้นคืนท้ังจำนวน (ในส่วนการลงทุนตราสารหน้ี เงินฝาก
และตราสารทางการเงิน) + ผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนใน
สัญญาวอร์แรนท์ 
ผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์  
= (Rebate Rate x ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน) x 
มูลค่าตามขนาดของสัญญาวอร์แรนท์ 

ในการพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอา้งอิงทุกสิ้นวันทำการ 

ตัวอย่างการได้รับเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุน 

สมมติฐาน 

- เงินลงทุนท้ังหมด 1,000,000 บาท แบ่งสัดส่วนการลงทุนดังน้ี 

ประเภทหลักทรัพย์/ทรัพย์สิน สัดส่วนการลงทุน  อัตราผลตอบแทน 
ณ วันครบอายุโครงการ  

(ประมาณ 1 ปี) 

เงินต้นและผลตอบแทนท่ี
คาดว่าจะได้รับ (ต่อปี) 

ส่วนท่ี 1 : ตราสารหน้ี เงินฝากและตราสารทางการเงิน 99.10% ประมาณ 1.08% 100.18% 
หักค่าใช้จ่ายโดยประมาณ   0.18% 
เงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนท่ี 1 หลัง
หักค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ  

  100% 

ส่วนท่ี 2 : สัญญาวอร์แรนท์ 0.90% ตัวอย่างผลตอบแทนจากสัญญาวอร์แรนท์ปรากฎตาม
ตารางด้านล่าง 

- ระดับของดัชนีอ้างอิง ดังนี้ 

 ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ 
วันที่เริ่มต้นสัญญา 

ระดับสูงสุดของดัชนีอ้างอิงระหว่าง
อายุโครงการ 

ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วัน
พิจารณาดัชนอี้างอิง 

กรณีท่ี 1 1,000 ≤ 1,150 900 

กรณีท่ี 2 1,000 ≤ 1,150 1,100 

กรณีท่ี 3 
1) 
2) 

 
1,000 
1,000 

 

≤ 1,150 
> 1,150 

 
1,160 
ไม่นำมาพิจารณา 

   สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (US dollar) 
  อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบ

กับดอลลาร์สหรัฐ (US dollar) ณ วัน
เริ่มต้นสัญญา 

อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบ
กับดอลลาร์สหรัฐ (US dollar) ณ วัน

พิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง 
กรณีท่ีค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ 30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ 25 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ 
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ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ  

กรณีท่ี ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ  

30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ 

   กรณีท่ี 1 ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ≤ 0% ดังนี้ 

การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ 

เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน รวมเงินต้นและ 
ผลตอบแทนทั้งหมดที่
คาดว่าจะได้รับเมื่อครบ
อายุโครงการ 

ส่วนที่ 1 
ตราสารหน้ี เงินฝากและ
ตราสารทางการเงิน 

ส่วนที่ 2 
สัญญาวอร์แรนท์ 

- ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ  
- ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ  

1,000,000 บาท ไม่ได้รับผลตอบแทนจาก
การลงทุนในสัญญาวอร์

แรนท์ 

1,000,000 บาท 

    กรณีท่ี 2 ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง > 0% แต่ ≤ 15% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา ดังน้ี 

การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ 

เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน รวมเงินต้นและ 
ผลตอบแทนทั้งหมดที่
คาดว่าจะได้รับเมื่อครบ
อายุโครงการ 

ส่วนที่ 1 
ตราสารหน้ี เงินฝากและ
ตราสารทางการเงิน 

ส่วนที่ 2 
สัญญาวอร์แรนท์ 

2.1 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จาก 
30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 
25 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ 

1,000,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้รับผลตอบแทน จากการ
ลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ 
33,200 บาท 
(คิดเป็น 3.32% ต่อปี) 
คำนวณจาก 
1. ค่าการเปลี่ยนแปลงของ
ดัชนีอ้างอิง 
(1,100/1,000) -1   = 0.10 
2. ค่าการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน         
25/30 = 0.83 
3. ผลตอบแทน   
(40% x 0.10 x 0.83) x 
1,000,000  = 33,200 บาท 

1,000,000 + 33,200 
= 1,033,200 บาท 
(คิดเป็น 3.32% ต่อปี) 

2.2 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จาก 
30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 
35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ 

1,000,000 บาท 
 

ได้รับผลตอบแทน จากการ
ลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ 
46,800 บาท 
(คิดเป็น 4.68% ต่อปี)
คำนวณจาก 

1,000,000 + 46,800 = 
1,046,800 บาท 
(คิดเป็น 4.68% ต่อปี) 
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1. ค่าการเปลี่ยนแปลงของ
ดัชนีอ้างอิง 
(1,100/1,000) -1   = 0.10 
2. ค่าการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน        
35/30 = 1.17 
3. ผลตอบแทน   
(40% x 0.10 x 1.17) x 
1,000,000  = 46,800 บาท 

กรณีท่ี 3 ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี > 15% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญาดังน้ี 

1) ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง > 15% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ 

2) ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันทำการใดทำการหน่ึงตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง > 15% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ 
วันเริ่มต้นสัญญา 

การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ 

เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน รวมเงินต้นและ 
ผลตอบแทนทั้งหมดที่
คาดว่าจะได้รับเมื่อครบ
อายุโครงการ 

ส่วนที่ 1 
ตราสารหน้ี เงินฝากและ
ตราสารทางการเงิน 

ส่วนที่ 2 
สัญญาวอร์แรนท์ 

3.1 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จาก 
30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 
25 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ 

1,000,000 บาท ได้รับผลตอบแทน จากการ
ลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ 
2,075 บาท 
(คิดเป็น 0.2075% ต่อปี) 
คำนวณจาก 
1. ค่าการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน          
25/30 = 0.83 
2. ผลตอบแทนชดเชย   
(0.25% x 0.83) x 
1,000,000  = 2,075 บาท 

1,000,000 + 2,075 
= 1,002,075 บาท 
(คิดเป็น 0.2075% ต่อปี) 

3.2 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จาก 
30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 
35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ 

1,000,000 บาท ได้รับผลตอบแทน จากการ
ลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ 
2,925 บาท 
(คิดเป็น 0.2925% ต่อปี) 
คำนวณจาก 
1. ค่าการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน           
35/30 = 1.17 
2. ผลตอบแทนชดเชย   

1,000,000 + 2,925 
= 1,002,925 บาท 
(คิดเป็น 0.2925% ต่อปี) 
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(0.25% x 1.17) x 
1,000,000  = 2,925 บาท 

สรุปผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ 

กรณี
ท่ี 

อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐ 

เงื่อนไขและผลตอบแทน ส่วนท่ี 1  
ตราส ารห น้ี  เงิน
ฝากและตราสาร
ทางการเงิน (บาท) 

ส่วนท่ี 2 
สัญญาวอร์แรนท์ 
(บาท) 

ร ว ม เ งิ น ต้ น แ ล ะ 
ผลตอบแทน (ท่ีมาก
ท่ีสุด) ท้ังหมดท่ีคาดว่า
จะได้รับเมื่อครบอายุ
โครงการ   

1 - ค่าการเปลี่ ยนแปลงของ
ดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนี

อ้างอิง ≤ 0% 

1,000,000 0 
(คิดเป็น 0% ต่อปี) 

1,000,000 
(คิดเป็น 0% ต่อปี) 

2 2.1 ค่าเงินบาทแข็ง
ค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐ จาก 
30 บาท ต่อ 1 
ดอลลาร์ เป็น 25 
บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ 

เงื่อนไข : 
ค่าการเปลี่ยนแปลงของ
ดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนี

อ้างอิง > 0% แต่ ≤ 15% 
ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ 
วันเริ่มต้นสัญญา 
ผลตอบแทน : 
(PR x ค่าการเปลี่ยนแปลง
ของดัชนีอ้างอิง x ค่าการ
เปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน) x มูลค่าตาม
ขนาดของสัญญาวอร์แรนท์ 

1,000,000 33,200  
(คิดเป็น 3.32% 

ต่อป ี

1,033,200  
(คิดเป็น 3.32%  

ต่อปี ) 

2.2 ค่าเงินบาทอ่อน
ค่าลงเมื่อเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐ จาก 
30 บาท ต่อ 1 
ดอลลาร์ เป็น 35 
บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ 

1,000,000 46,800  
(คิดเป็น 4.68% 

ต่อปี) 

1,046,800  
(คิดเป็น 4.68%  

ต่อปี) 

3 3.1 ค่าเงินบาทแข็ง
ค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐ จาก 
30 บาท ต่อ 1 
ดอลลาร์ เป็น 25 
บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ 

เงื่อนไข :  
1) ค่าการเปลี่ยนแปลงของ
ดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณา
ดัชนีอ้างอิง > 15% ของ
ระดับดัชนีอ้างอิง ณ วัน
เริ่มต้นสัญญา หรือ 
2) ค่าการเปลี่ยนแปลงของ
ดัชนีอ้างอิง  ณ วันทำการ
ใดทำการหน่ึงตลอดอายุ
โครงการจนถึงวันพิจารณา
ดัชนีอ้างอิง > 15% ของ
ระดับดัชนีอ้างอิง ณ วัน
เริ่มต้นสัญญา  
ผลตอบแทน : 

1,000,000 2,075  
(คิดเป็น 0.2075% 

ต่อปี) 
 

1,002,075  
(คิดเป็น 0.2075%  

ต่อป ี) 
 

 3.2 ค่าเงินบาทอ่อน
ค่าลงเมื่อเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐ จาก 
30 บาท ต่อ 1 
ดอลลาร์ เป็น 35 
บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ 

1,000,000 2,925  
(คิดเป็น 0.2925% 

ต่อปี) 

1,002,925  
(คิดเป็น 0.2925%  

ต่อปี) 
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(Rebate Rate x ค่าการ
เปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน) x มูลค่าตาม
ขนาดของสัญญาวอร์แรนท์ 

ตัวอย่างแผนภาพของรูปแบบการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทน 

 
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนี MSCI Emerging Markets Index (USD) ที่สัญญาวอร์แรนท์ใช้อ้างอิง 

ดัชนีประกอบด้วยหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลางที่จดทะเบียนซื้อขายในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) จำนวน 26 
ประเทศ ครอบคลุม 1,387 หุ้น หรือประมาณ 85% ของตลาดในแต่ละประเทศ  โดยคำนวนแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาด (free float-adjusted market capitalization) ดัชนีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอโดยองค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก ≤ 20% ของ
น้ำหนักท้ังหมด ตัวท่ีมีน้ำหนักสูงสุดได้แก่ ALIBABA GROUP HLDG ADR  = 8.79% (ข้อมูล ณ 30 ตุลาคม 2563) 

ดัชนีได้รับการพัฒนาโดย Morgan Stanley Capital International (MSCI) ซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการจึงทำหน้าท่ีได้อย่างอิสระ
จากบริษัทจัดการ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลดัชนี MSCI Emerging Markets Index (USD) เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี https://www.msci.com/ 

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 

▪ ผู้ลงทุนมีโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับ
ของสินทรัพยอ์้างอิง โดยสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์อ้างอิงได้ 

 

 

 

 

 

https://www.msci.com/
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ระดับความเสี่ยงของกองทุน 

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 

 
 

ลักษณะที่สำคัญของกองทนุรวม 

Q: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร? 
A: กองทุนน้ีเป็นกองทุนรวมสำหรับผู้มีเงินลงทุนสูงและ ไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

Q: กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด? 
A: จำนวนเงินทุนของโครงการเท่ากับ 2,000 ล้านบาท โดยในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขาย

หน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 300 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนหน่วยลงทุนไม่เกิน 30,000,000 หน่วย  

Q: กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใดและผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด? 
A: ผู้ลงทุนท่ีต้องการแสวงหาโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนและสามารถรับความเสี่ยงได้ โดยจะลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอันดับ

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

Q: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน? 
A: ปัจจัยท่ีมีผลกระทบท่ีสำคัญ ได้แก่ 

• การเคลื่อนไหวของดัชนีอ้างอิง 
กรณีท่ีดัชนีอ้างอิงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ กองทุนจะไม่ได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติมจากสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ท่ีกองทุน
ไปลงทุน  

• การเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหนี้ 
ความผันผวนของราคาตราสารหน้ีอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน ส่งผลให้ราคาของตราสารหน้ีท่ีกองทุนถืออยู่
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม เช่น เมื่ออัตราผลตอบแทนลดลง พันธบัตรและหรือหุ้นกู้ก็จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น กองทุนก็จะได้รับ
ผลตอบแทนในรูปของกำไร (Capital Gain) แต่ถ้าอัตราผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นจะทำให้ราคาพันธบัตรและหรือหุ้นกู้น้ันลดลงกองทุนก็จะ
เกิดผลขาดทุนขึ้นได้ 

• ความสามารถในการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการชำระหน้ีของผู้ออกตราสาร 
 จากการท่ีกองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเสนอขายท้ังในและ/หรือต่างประเทศ อาทิ ตราสารแห่งหน้ีท่ีออกโดยภาครัฐและ/หรือ

รัฐวิสาหกิจ ตราสารแห่งหน้ีภาคเอกชน ตราสารหน้ีท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเอกชน และ/หรือเงินฝาก ผู้ลงทุนอาจได้รับ
ผลกระทบจากการผิดนัดชำระหน้ีของผู้ออกตราสารเมื่อตราสารครบกำหนดอายุ ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหน้ี
ของผู้ออกตราสารได้ 
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Q: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่? อย่างไร ? 
A: กองทุนไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือคุ้มครองเงินต้นให้แก่ผู้ลงทุน  

Q: กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร? 
A: วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชี ประมาณ 1 ป ีนับต้ังแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม  

Q:      วิธีการในการคำนวณ Global exposure limit และสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณ 
A:        วิธีการในการคำนวน Global Exposure limit : VaR approach 
 สมมติฐานท่ีใช้ในการคำนวณ : 
 1. ระดับความเชื่อมั่น (confidence level) ร้อยละ 99 
 2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) 20 วันทำการ  
 3. ข้อมูลย้อนหลังท่ีใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ำกว่า 250 วันทำการ  
 ประเภทของ VaR ท่ีบริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง Absolute VaR ไม่เกิน  20% ของ NAV  
 วิธีการวัดมูลค่าความเสี่ยงด้านตลาด : Variance Covariance Method (Parametric Approach) 

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

ข้อกำหนดในการซือ้ขายและโอนหนว่ยลงทุน 

Q: กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร? 
A: การเสนอขายหน่วยลงทุน 
 สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก  : ผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ในราคาหน่วยลงทุน หน่วยละ 10.00 บาท  
 ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ในระหว่างการเสนอขายครั้งแรกได้ท่ี 

▪ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  โทร.  0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2, 0-2544-3874-6, 0-2544-3900, 
     0-2544-3907, 0-2544-3909, 0-2544-3941, 0-2544-3998 
   และสำนักงานสาขาทุกแห่ง เวลา 8.30-15.30 น. 

▪ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. 
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด  

ท้ังนี ้บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน
ในภายหลังได้ 

สำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป : กองทุนจะไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 
         การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 
 ผู้ลงทนุสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสาขาของธนาคาร 

 ชำระเป็นเช็ค หรือดราฟต์ลงวันท่ีเดียวกับวันท่ีสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม  
"ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด” 

 กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอื่นท่ีได้รับการแต่งตั้ง 

 นำเช็คหรือเงินสดเข้า “บัญชีจองซื้อกองทุนบลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด” โดยมีรายละเอียดธนาคารดังต่อไปน้ี 
ธนาคาร เลขที่บัญชี 

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

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 745-1-03996-7 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 777-0-05798-9 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 129-3-16153-3 
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 001-1-53664-6 
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 00011300000058 
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) 014-3-00524-4 
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) 739-3-63022-5 
ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 080-0-35104-9 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 039-6-03711-9 
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 0001-114-005054-9 
ธนาคารออมสิน 000-0-43239-3 

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายเพียงครั้งเดียว เมื่อครบอายุโครงการตาม
ช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการกำหนด ในกรณีวันท่ีกำหนดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนน้ันตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทจัดการหรือเป็นวันท่ี
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  มีคำสั่งให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด  บริษัทจัดการ
จะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป  
อน่ึง ณ วันครบอายุโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธินำเงินลงทุนคงเหลือท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปลงทุนต่อยัง
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้น หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในวันทำการถัดไป 
โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่
วันทีทำรายการโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมดังกล่าว  

Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน? 
A: บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือ

หน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี  

 (ก)  ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตน
ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามท่ีบริษัท
จัดการกำหนด  
(ข)  บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมาย
ต่างๆ  
(ค)  บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้สั่ งซื้อหน่วยลงทุนรายอื่น หรือ
ความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ  
(ง) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่
เกิน  4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต  
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(จ) เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่
เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ีบริษัท
จัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้น
และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  
(ฉ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัท
จัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

Q: กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร? 

A: การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีท่ีกำหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปน้ี  
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุดังต่อไปน้ี โดยความเห็นชอบของผู้ดูแล

ผลประโยชน์แล้ว  
(ก)  มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ  
(ข)  มีเหตุท่ีทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่

นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ  
(2)  มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย

ลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องน้ันต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง  

(3)  มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ ยัง
ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องน้ัน
ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนท่ีถูกต้อง 

ท้ังน้ี การเลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามท่ีระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ท่ี
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 
การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง 
บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ
หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีท่ีกำหนดไว้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปน้ี  
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ  
(2)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปน้ี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแล

ผลประโยชน์แล้ว  
(ก)  มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล  
(ข)  ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  
(ค)  มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  
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ท้ังน้ี การไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งท่ีได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม 
(ก) (ข) หรือ (ค) สามารถกระทำไม่เกิน 1 วันทำการ เวน้แต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน  

(3)  ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปน้ีเกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ  
(ก)  ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ท้ังน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมได้ลงทุนใน

หลักทรัพย์ที่ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม  
(ข)  มีเหตุการณ์ท่ีทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือ

รับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ  
(ค)  มีเหตุท่ีทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่

เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว  
(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย 

เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริง ดังต่อไปน้ี  
(ก)  บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ันๆมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังต่อไปน้ี  

1. การกระทำท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ  
3. การกระทำท่ีเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 
(5)  อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการอันเน่ืองมาจาก
การท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็น
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ 
(6)  อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ท่ีระบุไว้ในข้อผูกพันข้อ 22.1.1 (2) 
ท้ังน้ี การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่งข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามท่ีระบุในรายละเอียด
โครงการและหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 
การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแ ละการเงินของประเทศ 
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็น
การชั่วคราว ตามระยะเวลาท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ท้ังน้ี ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็ น
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้ 

Q: วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 
A: กองทุนจะไม่เปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ แต่จะเปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเฉพาะช่วงเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน

ครั้งแรกเท่าน้ัน ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น  
  ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความ

เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการดังกล่าว 
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Q: กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร? 
A:  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนท่ีไม่ใช่ “ผู้มีเงินลงทุนสูง” เว้นแต่ เป็นการโอนทางมรดก ซึ่ง

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้
จากช่องทางใด? 

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

สิทธขิองผู้ถือหนว่ยลงทุน 

Q: กองทุนรวมมีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร? 
A:  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำ

รายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันจด
ทะเบียนกองทุน ในกรณีท่ีเป็นการสั่งซื้อในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้งแรก และ/หรือภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำสั่งซื้อหรือขายคืน
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธใินเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร? 
A:  สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนเองก่อนครบกำหนดอายุโครงการ ซึ่งบริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
เมื่อครบอายุโครงการ  
สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :   

 หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนท่ีถืออยู่ 

Q: ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม? 

A:  ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการติดประกาศ ณ ท่ี
ทำการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

Q: กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร? 

A:  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำส่งข้อร้องเรียนมาได้ท่ี 

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

• ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-4703207  

• สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000 
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม และการฝ่าฝืนหรือการไม่
ปฏิบัติน้ันก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดย
ในกรณีท่ีเกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณา
ของอนุญาโตตุลาการ 

http://www.scbam.com/
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บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัการดำเนนิการของกองทุนรวม 

Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ? 

A:     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ท่ี
ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ 
กองทุนส่วนบุคคล ปัจจุบันบริษัทจัดการ มีกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการจำนวนท้ังหมด  282 กองทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม เท่ากับ 935,220,539,980.07 บาท (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2563) 

o  รายช่ือคณะกรรมการจัดการ 
1. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส Chief Investment Officer  
3. นายอาชวิณ อัศวโภคิน Chief Marketing Officer  
4. นางปิ่นสุดา ภู่วิภาดาวรรธน์ Chief Operations Officer 
5. นางสาวจารุภัทร ทองลงยา Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน  
6. ดร.พูนศักดิ์ โล่ห์สุนทร Executive Director กลุ่มจัดการลงทุน Machine Learning  
7. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหน้ี 
8. นายศุภกร ตุลยธัญ 
9. นายพรเทพ ชูพันธ์ 
10. นางสาวพิณแก้ว ทรายแก้ว 
11. นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์ 

Executive Director กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ 
Executive Director กลุ่มวิเคราะห์การลงทุน 
Executive Director กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน 
Executive Director กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน 

12. นายสมพงษ์ หิรัญขจรโรจน์ Executive Director กลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน 
13. นางสาวคุณากร จิรานุกรสกุล Executive Director กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
14. นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม Executive Director กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน 
15. นางสาวนภารัตน์ กาญจนสมวงศ์ Executive Director กลุ่มทรัพยากรบุคคล 
16. นางปุณยนุช คลังทรัพย์ Executive Director กลุ่มบริหารความเสี่ยง 
17. นางสาวอรอุมา ชีพเป็นสุข Executive Director กลุ่มกลยุทธ์และวางแผน 

   รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 
1. นางกิตติยา โตธนะเกษม ประธานกรรมการบริษัท 
2. นางสาลินี วังตาล กรรมการ 
3. ดร.ยรรยง ไทยเจริญ กรรมการ 
4. นางสาวศลิษา หาญพานิช กรรมการ 
5. นายปฏิภาณ เลิศประเสริฐศิริ กรรมการ 
6. นายชลิตติ เน่ืองจำนงค์ กรรมการ 
7. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย กรรมการ 

Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน  
A:     1. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย 
 2. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส  
 3. นางสาวจารุภัทร ทองลงยา  
 4. ดร.พูนศักดิ์ โล่สุนทร 
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5. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร 
6. นายศุภกร ตุลยธัญ 
7. นายพรเทพ ชูพันธ์ 
8. นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ์  
9. นายไพริชน์ นิตยานุภาพ 

10. นายสถิตย์พงษ์ จันทรจิรวงศ์ 

11. นางสาวมยุรา ถิ่นธนสาร  

12. นายเอกลักษณ์ กระแสเศียร  

13. คุณพฤทธิ์ มงคลโกศล 

14. นายศุภจักร เอิบประสาทสุข 

15. นางวิไล ชยางคเสน 

16. นายสิร พศินพงศ์ 

17. นางสาวอิสรีย์ ภักดีไทย 

18. นางสาวศศิพิมพ์ สดแสงจันทร์ 

Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 
A:   รายช่ือผู้จัดการกองทุน  

ลำดับ ช่ือ-สกุล หน้าท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน 

1 นายยุทธพล วิทยพาณิชกร บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 
และแสวงหาโอกาสในการ
สร้างผลตอบแทน จากการ
ลงทุนในตราสารหนี ้

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจบญัชี
และการเงิน มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ) 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยนานาชาติมหิดล 

- คุณวุฒิพิเศษ CISA Level I, 
    Single License 

- Executive Director กลุ่มจัดการ
ลงทุนตราสารหนี้ บลจ.ไทย
พาณิชย์ 

- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการ
ลงทุนตราสารหนี้และบริหารเงิน  
บลจ.ไทยพาณิชย์  

- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรร
สินทรัพย์และกลยุทธ์การลงทุน  

 บลจ.ไทยพาณิชย ์
- ผู้ช่วยผู้จัดการ กองทุนบำเหน็จ

บำนาญข้าราชการ (กบข.) 
- ผู้จัดการฝา่ยบริหารความเสี่ยง  
 บลจ.ไทยพาณิชย ์

2 นายพฤทธิ์ มงคลโกศล บริหารกองทุน -   ปริญญาตรี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- Director ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุนตรา
สารหนี้ทางเลือก บลจ.ไทย
พาณิชย์ 

- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจดัการ
การลงทุนทางเลือก บลจ.กรุงศร ี

3 นางสาวกมลรัตน์ ตั้งธนะวัฒน ์ บริหารกองทุน - ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ์

- ปริญญาตรี คณะ

- Associate Director ฝ่ายกลยุทธ์
ลงทุนตราสารหนี้ทางเลือก บลจ.
ไทยพาณิชย ์
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ลำดับ ช่ือ-สกุล หน้าท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน 

พาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

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

- ฝ่ายวิเคราะห์เครดิต  
 บลจ.ไทยพาณิชย ์
- ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ บลจ.ไทย

พาณิชย์ 
- ฝ่ายจัดสรรเงิน ธนาคาร กรุงเทพ 

จำกัด (มหาชน) 
4 นางสาวพิมพ์ประพนธ์ ทองประเสริฐ บริหารการลงทุนในตราสาร

หนี้ และแสวงหาโอกาสใน
การสร้างผลตอบแทน จาก
การลงทุนในตราสารหนี ้

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
หลักสูตรนานาชาติ  

    สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 

- คุณวุฒิพิเศษ CFA level I 

-  Senior Associate ฝ่ายกลยุทธ์
ลงทุนตราสารหนี้ทางเลือก 
บลจ.ไทยพาณิชย์  
  
 

Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 

A:    ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เบอร์โทรศัพท์ 

1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (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 เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 0-2305-9000 
3 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 0-2659-7777 

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

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

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

13 บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด 0-2223-2288 
14 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 0-2658-9000 
15 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) 0-2684-8888 

16 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 0-2572-5999 
17 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2862-9999 
18 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 0-2352-5100 

19 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด 0-2841-9000 
20 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด 0-2949-1000 
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เบอร์โทรศัพท์ 

21 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด  0-2660-6677 
22 บริษัทหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จำกัด 0-2101-8550 
23 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน อินฟินิติ จำกัด 0-2238-3987 

24 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด 0-2801-9100,0-2343-9500 
25 บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2658-6300 
26 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 0-2658-5800 

27 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด 0-2861-5508 
28 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด 0-2680-5000 
29 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด 0-2266-6698 

30 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 0-2217-8000 
31 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2658-8888 

32 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 0-2205-7000 
33 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) 0-2207-0038 
34 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2635-1700 

35 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด 0-2009-8000 
36 บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด                     0-2018-8666  

 และ/หรือบุคคลอื่นใดท่ีบริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งเพิ่มเติมในภายหลัง 
 นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

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

“นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนด้วย “ 

ช่องทางที่ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม 

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

• ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ 
ท้ังนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงช่องทางการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังได้ 

 

 

http://www.scbam.com/
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ปัจจัยความเสี่ยงของกองทนุรวม 

(1) ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหน้ีเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit risk / Default risk) 
 คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการผิดนัดชำระหน้ีเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร และหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ำประกัน หรือ คู่สัญญาใน

การทำธุรกรรม (Counterparty) เนื่องมาจากผู้ออกตราสารและหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาในการทำ ธุรกรรม มีผลการ
ดำเนินงานและฐานะการเงินท่ีด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนดเวลา ส่งผล ให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับชำระ
ดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาท่ีกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านน้ีลงได้จากการ พิจารณาลงทุนในตราสารท่ีมี
คุณภาพ และมีความสามาถในการชำระหน้ีของผู้ออกตราสาร 

(2) ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business risk)  
 คือ ความเสี่ยงท่ีมูลค่ายุติธรรมของตราสาร (Fair value) จะขึ้นกับปัจจัยพื้นฐาน ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทท่ี ออก

ตราสาร ซึ่งในกรณีท่ีบริษัทประสบกับภาวะขาดทุนจะส่งผลให้มูลค่ายุติธรรมของตราสารลดต่ำลง หรือจะมีความเสี่ยงในการ ชำระคืนเงิน
ต้นและ/หรือดอกเบี้ยอันเกิดจากผู้ออกหรือผู้ค้ำประกันตราสารปฏิเสธการชำระเงินหรือไม่สามารถชำระเงินได้ภายใน เวลาท่ีก ำหนด 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านน้ีลงได้ จากการพิจารณาลงทุนในตราสารท่ีมีคุณภาพ และมี ความสามารถในการชำระ
หน้ีของผู้ออกตราสาร  

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

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

อ้างอิงโดยตรง ซึ่งนอกจากความเสี่ยงจากความผันผวนของระดับราคาของสินทรัพย์อ้างอิงแล้ว  กองทุนยังมีความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงความเสี่ยงจากบริษัทผู้ออกตราสาร/คู่สัญญา อาจไม่สามารถชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยให้แก่
กองทุนเมื่อถึงวันท่ีครบกำหนดอายุตราสาร 

(5) ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives risk)   
คือ ความเสี่ยงจากการท่ีราคาหลักทรัพย์ท่ีอ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับท่ีคาดการณ์ไว้ โดยอาจจะเกิดจากปัจจัย
ต่าง ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสำคัญ  ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ รวมท้ังติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคา และมีการ
ปรับเปลี่ยนสถานการณ์ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ทันเหตุการณ์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้น 

(6) ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายตราสารล่วงหน้า (Leverage risk) 
 การท่ีกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินท้ังหมด กองทุนอาจพลาดโอกาสในการได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากกา ร

ลงทุนท่ีกองทุนไปลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวให้เหมาะสม 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  
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(7) ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political risk) 

คือ ความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน นโยบายทางการเมือง การเงิน รวมถึง
ข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย และการธุรกรรมทางการเงินของประเทศท่ีกองทุนลงทุน ท้ังน้ีบริษัท จัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหน้ีของประเทศท่ีเข้าลงทุนอย่างรอบคอบ  

(8) ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาในการทำธุรกรรม (Counterparty risk) 

 คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากคู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนดเวลา (Counterparty risk) 
เนื่องจากมีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินท่ีด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องท่ีจะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน กองทุนจะลงทุนในสัญญา ซื้อ
ขายล่วงหน้าประเภทธุรกรรม Cross Currency SWAP กับคู่สัญญาท่ีเป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา แลกเปลี่ยนท้ัง
จำนวน และทำ SWAP อัตราดอกเบี้ย เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างประเทศท่ีลงทุนเป็นอัตรา ดอกเบี้ยสกุลเงินบาท ซึ่งใน
กรณีคู่สัญญาท่ีกองทุนทำธุรกรรม SWAP ไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญาสวอป ผู้ลงทุนอาจได้รับ ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามท่ี
กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านน้ีลงได้ จากการเข้าทำสัญญากับธนาคาร พาณิชย์ท่ีได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือท่ีอยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment grade) และมีการวิเคราะห์และพิจารณา ความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาในการทำ
ธุรกรรมก่อนลงทุนและติดตามวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ช่วยลดความเสี่ยงจากคู่สัญญาดังกล่าวได้ 

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

ลงทุนไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านน้ีลงได้ โดยบริษัทจัดการจะ ใช้ความ
ระมัดระวังสูงสุดในการเลือกตราสารท่ีลงทุน อีกท้ังลงทุนในตราสารที่มีอายุคงเหลือใกล้เคียงกับอายุโครงการ  

(10) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange Rate risk) 
 กรณีตราสารหน้ีท่ีกองทุนลงทุนอยู่จ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เมื่อมีการแปลงค่าเงินสกุลต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินบาท ซึ่งจะทำใ ห้ผลตอบแทนท่ีได้รับไม่เป็นไปตามท่ีคาดได้ เพื่อเป็นการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนมีนโยบายท่ีจะป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน ท้ังหมด โดยใช้สัญญาส
วอปอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Swap) และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Forward) เพื่อรับค่าเงินบาทในอัตรา
คงท่ีสำหรับตราสารท่ีมีการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย และ/หรือผลตอบแทนอื่น เป็นเงินตราต่างประเทศ เพื่อ ไม่ให้เกิดความผันผวนของ
ผลตอบแทนท่ีเป็นเงินบาท 

(11) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) 
คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ หรือ
นโยบายต่างๆของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงสาเหตุอื่นๆท่ีอาจทำให้ไม่สามารถชำระหน้ีได้ตรงตามระยะเวลาท่ี กำหนด 
รวมถึงอาจทำให้กองทุนเกิดความเสี่ยงจากสัญญาสวอป 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 หรือทำการศึกษาและวิเคราะห์ตัวแปรอ้างอิงของตราสารดังกล่าวอย่างรอบคอบ เพื่อให้กองทุนมีความเป็นไปได้ท่ีจะได้รับผลตอบแทน
ตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้โดยมีระดับความเสี่ยง และผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

- ความเสี่ยงด้านการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) : ความเสี่ยงเมื่อกองทุนต้องการนำผลตอบแทน เช่น ดอกเบี้ยรับในรูปกระแส
เงินสดท่ีได้รับจากตราสาร ฯ ท่ีลงทุนในแต่ละงวดของกองทุน ไปลงทุนต่อ แล้วไม่สามารถได้รับอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนท่ีเท่าเดิม
ในสถานการณ์ท่ีอัตราผลตอบแทนของตลาดตราสารหน้ี มีแนวโน้มลดลง  เน่ืองจากกระแสเงินสดท่ีได้รับจากดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ จะถูก
นำไปลงทุนใหม่อีกครั้งในตราสารอื่นในราคาตลาดขณะน้ันซึ่งอาจมีอัตราดอกเบี้ยต่ำลง โดยบริษัทจัดการจะทำการวิเคราะห์สรรหาตรา
สารเพื่อนำกระแสเงินสดท่ีได้รับจากดอกเบี้ยในแต่ละงวดไปลงทุนต่อเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทน โดยคำนึงถึงเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 

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

-  ความเสี่ยงจากการไถ่ถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกำหนด (Call Risk)  : ในกรณีท่ีตราสารดังกล่าวมีเงื่อนไขให้มีการเรียกไถ่
ถอนคืนได้ก่อนกำหนด Call option ไว้ล่วงหน้า ผู้ออกตราสารมีสิทธิท่ีจะจ่ายชำระหน้ีได้ก่อนกำหนด ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่ออัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดลดลงหรือการท่ีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออตราสารเพิ่มขึ้น หรือผู้ออกตราสารสามารถหาแหล่งเงินทุนอื่นท่ีมีต้นทุน
ต่ำกว่ามาจ่ายคืน (Refinancing) ทำให้กองทุนถูกบังคับให้ไถ่ถอน และเสียโอกาสในการได้รับอัตราผลตอบแทนในระดับเดิม โดยต้อง
นำเงินท่ีได้รับคืนน้ันไปลงทุนใหม่ในตราสารอื่นทดแทนซึ่งอาจมีอัตราผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเดิมท่ีเคยได้รับ  ในการน้ีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาลงทุนตราสารท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนความเหมาะสมของเงื่อนไขการชำระเงินคืนของตราสารน้ัน ๆ พร้อมท้ังกำหนดและเจรจา
เพื่อให้ได้อัตราผลตอบแทนท่ีดีขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงดังกล่าวด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                  24    กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพลก็ซ์รเีทิร์น 1YL ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย: SCBCR1YL 

ตารางสรุปอัตราสว่นการลงทนุของกองทนุรวม 

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จำกัดอัตราส่วน 
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป ไม่จำกัดอัตราส่วน 
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 
อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

2.3 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับตำ่กว่า investment grade 
หรือไม่มี credit rating 

ไม่เกิน 15% 

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

ไม่จำกัดอัตราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ไม่เกิน 20% 
 5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้

5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือ 
ศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศที่ได้รบัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2  ผู้ออกมีการเปดิเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing 
5.2.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้  
< 397 วัน นับแต่วันที่ลงทนุที่ไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 
5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบันการเงิน  
5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย  
5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวนัชำระหนี้  
> 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ 
regulated market 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 20% หรือ 
(2) น้ำหนักของตราสารทีล่งทุน 
ใน benchmark + 5% 
  

6 ทรัพย์สินดังนี ้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใด 
จะสูงกว่า 



 

                                                                                                  25    กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพลก็ซ์รเีทิร์น 1YL ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย: SCBCR1YL 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนทีผู่้ออกตราสารอยู่
ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็น
หลักทรัพย์ซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)  
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตัง้ขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซ่ึงหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายใน SET หรือใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนทีผู่้ออก
ตราสารอยู่ระหวา่งดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซ้ือขาย     ใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ) 
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียน 
ซื้อขายตาม 6.1 
6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถว้นดังนี้  
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึง่ทุน SN หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้
ออกจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศที่ได้รบัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรือ
เป็นตราสาร Basel III 
6.4.2  เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
6.4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ 
6.4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมรีายละเอียดตาม
แบบ filing 
6.4.2.3 ในกรณีที่เปน็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ < 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุนที่ไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.2.1 หรือ 6.4.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 
6.4.2.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.2.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเปน็สมาชิก 
6.4.2.3.3  สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกบับุคคล
ตามข้อ 6.4.2.3.1 – 6.4.2.3.2 
6.4.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวนัชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่
ลงทุนต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
6.5 DW  
6.6 reverse repo 
6.7 OTC derivatives 
6.8 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี ้
6.8.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซื้อ
ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิก
ถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)     

(1) 15% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
6.8.2  เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที่สำนกังานกำหนด 
6.9  หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO 
เพ่ือการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ของ SET หรือ
ของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private 
equity ที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอน
หน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.10. หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 
3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือ
การจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ของ SET หรือของ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่
ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าว
ออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และ
มีลักษณะตาม 6.8.1 

ไม่จำกัดอัตราส่วน 

8 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 
 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาแล้วแต่กรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดำเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบรษิัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน

หรือการเข้าเป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกลา่ว  
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ 
อัตราใดจะสูงกว่า 
(1)  25% หรือ 
(2)  น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%  

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

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

กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติบุคคลดังกลา่ว) 
เป็นผู้ออก  
ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี ้

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชีเว้นแต่เป็น MF ที่มี
อายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุน คงเหลือ < 6 เดือน  
ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มี 



 

                                                                                                  27    กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพลก็ซ์รเีทิร์น 1YL ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย: SCBCR1YL 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
1.2 ธพ. 
1.3 บง. 
1.4 บค. 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

อายุโครงการ > 1 ปี  
  
 
 

 2 ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 B/E หรือP/N ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้
มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด 
หรือมีเง่ือนไขให้กองทุนสามารถขายคนืผู้ออก 
ตราสารได ้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMAและมีการเสนอขาย
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทนุ
ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออก
ใหม่) 
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 
เดือน  
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ที่มีอายุไม่
เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมีการลงทุนใน 
derivatives เพ่ือให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน) 

รวมกันไม่เกิน 25% 
 

 3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
 4 securities lending   ไม่เกิน 25% 
 5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุน

ที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit)   

รวมกันไม่เกิน 15% 
 

6 derivatives ดังนี้ 
6.1 การเข้าทำธุรกรรม 
derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การลดความเสี่ยง (hedging)  

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่  

6.2 การเข้าทำธุรกรรม 
derivatives ที่มิใช่เพ่ือการลด
ความเสี่ยง  
(non-hedging) 

global exposure limit 
6.2.1 กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน1  
จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV 
6.2.2 กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซับซ้อน2  
จำกัด net exposure ที่เกดิจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่าความเสยีหายสูงสุด (value-
at-risk : VaR) ของกองทุนต้องเป็นดังนี้ 
(1)  absolute VaR < 20% ของ NAV  
(2)  relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark 
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน”  หมายความว่า  การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มีกล
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
ยุทธ์แบบซบัซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มี
ความซับซ้อน (exotic derivatives) 

**หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit 
1,2 รายละเอียดของการคำนวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด 
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง 

 
ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น  

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III 
และศุกูกของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้
ภาครัฐต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้ออก
ตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด 
ทั้ งนี้  ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่า
หนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงิน
ล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่
เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้
ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง  เว้น
แต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี 
credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่าinvestment grade หรือไม่มี credit rating ให้ 
บลจ. ลงทุนเพ่ือกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 
ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเปน็รายครั้ง เว้นแต่กรณีที่
ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้  
 1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
 2. ธนาคารออมสิน 
 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 
 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 9. บล. 
 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชิก 
 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม  1. – 9.) 

 3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS 
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น   
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี ้
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะ   ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั

ความเห็นชอบจากสำนักงาน 
(1.1) มีขนาดเล็ก  
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

 4 
 

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น 
เว้นแต่เป็นหนว่ย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงาน 
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

 5 
 

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออก
หน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

 6  หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน private 
equity  

หมายเหตุ : 1 หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการ
บัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States 
Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
                        2รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร 
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   ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * 

 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน** 

 

 อัตราตามโครงการ 

(ร้อยละของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม) 

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 0.03424%) 

•  ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Advertising Expenses) 

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก *** 

- ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

 

 

ไม่เกิน 2,140,000 บาท 

ไม่มี 

•  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่เกิน 2.14 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้ ตามที่จ่ายจริง 

 อัตราตามโครงการ 

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

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

• ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) 

• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) 

• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) 

 

ไม่เกิน 1.07 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ) 

ไม่มี 

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

• ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดไว้ใน
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

ค่าใช้จ่าย ท้ังน้ีบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้น
ดังกล่าว 

***  ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมถึงค่าอบรมเผยแพร่ความรู้และสัมมนาแนะนำกองทุนรวม และค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบจองซื้อหน่วยลงทุน หรือ
ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่นท่ีเกี่ยวกับการจองซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งเมื่อรวมกันท้ังหมดแล้วไม่เกิน 2,140,000 บาท 
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กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของดัชนี MSCI Emerging Markets Index (USD) ในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

 
 
* ท่ีมา: Bloomberg, ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่วันท่ี 30 ตุลาคม 2558 ถึงวันท่ี 30 ตุลาคม 2563 
** ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต  
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คำเตอืน / ขอ้แนะนำ 

คำเตอืนหรือคำแนะนำตามประกาศอื่น 

▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าสำ นักงานได้รับรองถึง 
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

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

▪ กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังน้ันบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์  จำกัด จึงไม่มี
ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YL  ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ท้ังน้ี      
ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YL ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะ
ทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 

▪ ในกรณีท่ีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการได้ท่ีบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

▪ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและควรพิจารณาความเหมาะสม
ของการลงทุนโดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุนและฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง      

▪  
 

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

▪ บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ 
ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อท่ีบริษัทจัดการจะ
สามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้  

▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการติด
ประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หาก
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน 

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

▪ ในกรณีท่ีผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมท่ีได้รับอนุมัติจากสำนักงานและท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัท
จัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีจัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของ  
กองทุนรวม 

 

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที ่25 พฤศจิกายน 2563 

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


 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

 
รายละเอยีดโครงการจดัการ 

 
กองทนุเปิดไทยพาณชิยค์อมเพล็กซร์เีทริน์ 1YL 

หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย 



กองทนุเปิดไทยพาณิชยค์อมเพล็กซร์เีทริน์ 1YL หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย 
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ค าจ ากดัความ / ค านยิาม :  

โครงการ หรอื โครงการจัดการ หรอื โครงการจัดการกองทนุรวม  

หมายถงึ โครงการจัดการกองทนุเปิดไทยพาณชิยค์อมเพล็กซร์เีทริน์ 1YL หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย 

กองทนุ หรอื กองทนุรวม  

หมายถงึ กองทนุเปิดไทยพาณชิยค์อมเพล็กซร์เีทริน์ 1YL หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย 

หน่วยลงทนุ  

หมายถงึ หน่วยลงทนุกองทนุเปิดไทยพาณชิยค์อมเพล็กซร์เีทริน์ 1YL หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย 

หนังสอืชีช้วน  

หมายถงึ หนังสอืชีช้วนทีม่รีายละเอยีดตามทีกํ่าหนด โดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ย
แบบหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวม  

บรษัิทจัดการ  

หมายถงึ บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ ไทยพาณชิย ์จํากดั  

ผูด้แูลผลประโยชน ์ 

หมายถงึ ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม  

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

หมายถงึ บคุคลทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมมอบหมายใหทํ้าหนา้ทีจํ่าหน่ายหน่วยลงทนุ  

นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ  

หมายถงึ นายทะเบยีนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม  

วันและเวลาทําการซือ้ขาย  

หมายถงึ วันและเวลาทําการตามปกตขิองบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

มลูคา่หน่วยลงทนุ  

หมายถงึ มลูค่าทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เมือ่สิน้วันทําการที่
คํานวณ  

ราคาขายหน่วยลงทนุ  

หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุบวกดว้ยคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุหักดว้ยคา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ 

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

หมายถงึ สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ 
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บรษัิทจดทะเบยีน  

หมายถงึ บรษัิททีม่หีุน้ไดรั้บการจดทะเบยีนหรอืไดรั้บอนุญาตใหทํ้าการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

บรษัิทขึน้ทะเบยีน  

หมายถงึ บรษัิททีม่หีลักทรัพยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยก์รงุเทพ  

ตลาดหลักทรัพย ์ 

หมายถงึ ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  

ใบแสดงสทิธ ิ 

หมายถงึ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชนท์ีเ่กดิจากหลักทรัพยอ์า้งองิไทย (Depositary receipt)  

หลักทรัพยอ์า้งองิ  

หมายถงึ หลักทรัพยป์ระเภทใดประเภทหนึง่ทีอ่อกโดยบรษัิทจดทะเบยีนและใชเ้พือ่รองรับใบแสดงสทิธ ิ 

ผูม้เีงนิลงทนุสงู 

หมายถึง ผูท้ี่จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ในครัง้แรกตัง้แต่หา้แสนบาทขึน้ไป ( initial 
minimum subscription) 

มตพิเิศษ 

หมายถงึ มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสีข่องจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมด
ของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่สง่หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มตเิสยีงขา้งมาก 

หมายถงึ มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้ือ
หน่วยลงทนุซึง่สง่หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

คําอธบิายศัพทเ์รือ่งการลงทนุของกองทนุเพือ่ประกอบการอธบิายคํายอ่และความหมายของคํายอ่ รวมถงึ
คําศัพทท์ีป่รากฏในหัวขอ้ประเภทและอตัราสว่นการลงทนุในหลักทรัพย ์ 

ค าศพัท ์ ค าอธบิายศพัท ์

“กลุม่กจิการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชี

กําหนดใหจ้ัดทํางบการเงนิรวม 

“กองทนุ AI” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual 
Fund) 

“กองทนุ buy & hold” กองทนุรวมทีมุ่ง่เนน้ลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรัพยส์นิทีล่งทุนไวจ้นครบ
กําหนดอายุของทรัพยส์นิ หรอืครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม 
หรอืครบอายขุองกองทนุรวม 

“พอรต์การลงทนุ 
(portfolio)” 

การลงทนุในหลักทรัพยท์ัง้หมดของลกูคา้แตล่ะราย 

“กองทนุ CIS 
กองทนุทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มลีักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทัง้นี้ ไมว่่ากองทุนดังกล่าวจะ
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ตา่งประเทศ” จัดตั ้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน property 
กองทนุ infra กองทนุ private equity ทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

“กองทนุ ETF 
ตา่งประเทศ” 

กองทนุ exchange traded fund ทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

“กองทนุ infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพยส์นิที่เกีย่วขอ้งกับโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศ
ตา่ง ๆ ซึง่ไดแ้ก ่

1. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธรุกรรมในตลาดทนุ 

2. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานตา่งประเทศทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ
ซึง่มวีัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสรา้งพื้นฐานตาม 1. ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสรา้งพื้นฐานดังกล่าวจะ
จัดตัง้ในรปูบรษัิท ทรัสต ์หรอืรปูอืน่ใด 

“กองทนุ private 
equity” 

กจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ทีอ่าจจัดตัง้ขึน้ในรูปของบรษัิท 
ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด และมีลักษณะของกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังตอ่ไปนี ้

1.  กิจการเงินร่วมลงทุนที่กําหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ยการกําหนดการจัดการเงนิทุนของ
กจิการเงนิร่วมลงทุนที่ไม่ถอืเป็นการประกอบธุรกจิหลักทรัพยป์ระเภทการ
จัดการกองทนุสว่นบคุคล 

2.  กจิการเงนิรว่มลงทนุตามกฎหมายตา่งประเทศทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี้ 

(ก)  มวีัตถปุระสงคเ์พือ่การลงทนุรว่มกนัของผูล้งทนุตัง้แต ่2 รายขึน้ไป ทัง้นี ้
ตอ้งมไิดเ้ป็นไปเพือ่แสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพยส์นิสว่นตัวของ
บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ  

(ข)  มีการมอบหมายใหบุ้คคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผูจ้ัดการเงินทุนและ
ทรัพยส์นิทีเ่กดิจากเงนิทนุ 

(ค)  มนีโยบายการลงทนุในกจิการอืน่ผา่นการเขา้ทําสัญญาการลงทุนในหุน้
หรอืการสนับสนุนทางการเงนิทีก่อ่ใหเ้กดิสทิธใินการไดม้าซึง่หุน้ของกจิการ
นัน้ในภายหลัง โดยมสีว่นในการกํากบัดแูลแผนธุรกจิการดําเนนิงานหรอืการ
ปรับปรงุการดําเนนิงานหรอืการดําเนนิการอืน่ใดในลักษณะทีส่ะทอ้นถงึการมี
บทบาทตอ่การดําเนนิธรุกจิของกจิการดังกลา่ว 

“กองทนุ property” กองทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรัพยซ์ ึง่อยูใ่นรปูแบบอยา่งใดอยา่งหนึง่
ดังนี ้

1. กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคับประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์

2. ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพยท์ีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่
ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธรุกรรมในตลาดทนุ 

3. foreign REIT 

“การลดความเสีย่ง” การลดความเสีย่งที่อาจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคู่สัญญาใน 
derivatives ทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี ้

1.  ไมม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่หาผลประโยชนโ์ดยการเก็งกําไร (speculate) 

2.  มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง 
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3.  เป็นการลดความเสีย่งทั่วไปและความเสีย่งเฉพาะของทรัพยส์นิทีต่อ้งการ
ลดความเสีย่ง 

4.  สามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

“โครงการ” โครงการจัดการกองทนุรวม 

“เงนิฝากหรอืตราสาร
เทยีบเทา่เงนิฝาก” 

ทรัพยส์นิดังนี ้

1.  เงนิฝาก เงนิฝากอสิลาม หรอืตราสารอืน่ทีม่ลีักษณะทํานองเดยีวกับเงนิ
ฝาก  

2.  สลากออมทรัพยท์ีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพือ่การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสนิ 

“เงนิฝากอสิลาม” ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลักชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีักษณะทีเ่ทยีบเคยีงได ้
กับเงนิฝาก โดยคู่สัญญาทีเ่ทียบเคยีงไดก้ับผูฝ้ากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้
จากคูส่ญัญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูรั้บฝากไดเ้ต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ 

“ดัชนเีงนิเฟ้อ” ดัชนทีีจ่ัดทําขึน้โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่สะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

“ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ” ตราสารทางการเงนิทีม่เีงือ่นไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี ้

1.  ตั๋วเงนิคลัง 

2.  พันธบตัรรัฐบาล หรอืพันธบตัร ธปท.   

3.  พันธบัตร B/E P/N ศุกกู หรอืหุน้กู ้ทีก่ระทรวงการคลังหรอืกองทุนฟ้ืนฟู
เป็น ผูม้ภีาระผกูพัน 

“ตราสารภาครัฐ 
ตา่งประเทศ” 

ตราสารทีม่รีูปแบบทํานองเดยีวกับตราสารภาครัฐไทยทีรั่ฐบาลต่างประเทศ 
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรอื
องคก์ารระหว่างประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ํ้าประกัน แต่ไม่รวมถงึตราสารที่
ออกโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงนิกองทุนของสถาบันการเงนิไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรอืต่างประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจากหลักเกณฑก์ารกํากับดูแลสถาบัน
การเงนิของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

“ตลาดซือ้ขาย 
หลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ” 

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดใหม้ีขึน้เพื่อการซือ้ขายหลักทรัพย์ใน
ตา่งประเทศ โดยมลีักษณะครบถว้นดังนี ้

1.  มกีารรวบรวมคําเสนอซือ้เสนอขายหลักทรัพยจ์ากผูเ้สนอซือ้หลายราย
และ  ผูเ้สนอขายหลายราย 

2.  มกีารกําหนดหลักเกณฑห์รอืจัดใหม้รีะบบ ซึง่กําหนดเกีย่วกับวธิกีารใน
การซือ้ขายหลักทรัพยไ์วเ้ป็นการลว่งหนา้ โดยผูใ้หบ้รกิารไมอ่าจใชด้ลุยพนิจิ
ในการจัดการซือ้ขายเป็นประการอืน่ และผูเ้สนอซือ้เสนอขายยนิยอมที่จะ
ผกูพันตามหลักเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

“ธปท.” ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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“ธพ.” ธนาคารพาณชิย ์

“บค.” บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์

“บง.” บรษัิทเงนิทนุ 

“บล.” บรษัิทหลักทรัพย ์

“บลจ.” บล. ทีไ่ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลักทรัพยป์ระเภทการจัดการกองทุน
รวม หรอืการจัดการกองทนุสว่นบคุคล 

“บรษัิทจดทะเบยีน” บรษัิททีม่หีลักทรัพยท์ีไ่ดรั้บการจดทะเบยีนหรอืไดรั้บการอนุญาตใหทํ้าการ
ซือ้ขายไดใ้น SET 

“บรษัิทยอ่ย” บรษัิทย่อยตามมาตรฐานการบัญชเีกี่ยวกับการจัดทํางบการเงนิรวม โดย
พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจัดทําและเปิดเผยล่าสดุ  ทัง้นี้ หากไม่มี
งบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชือ่ผูถ้อื
หุน้ลา่สดุ 

“บรษัิทใหญ”่ บรษัิทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชเีกีย่วกับการจัดทํางบการเงนิรวม โดย
พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจัดทําและเปิดเผยล่าสดุ ทัง้นี้ หากไม่มี
งบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชือ่ผูถ้อื
หุน้ลา่สดุ 

“แบบ filing” แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลักทรัพย ์

“ใบแสดงสทิธ ิ
 ในผลประโยชน”์ 

ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลักทรัพยอ์า้งองิซึง่กําหนดใหเ้ป็น
หลักทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์
วา่ดว้ยการกําหนดประเภทหลักทรัพยเ์พิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) 

“ผูม้ภีาระผกูพัน” ผูท้ีม่ภีาระผูกพันในการชําระหนี้ตามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก ผูส้ั่ง
จา่ย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกนั แลว้แตก่รณี 

“ศนูยซ์ือ้ขาย 
derivatives” 

ศนูยซ์ือ้ขายดังนี ้

1.  ศูนยซ์ือ้ขาย derivatives ทีไ่ดรั้บใบอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยสัญญา
ซือ้ขายลว่งหนา้ 

2.  ศูนยซ์ือ้ขาย derivatives ซึง่จัดตัง้ขึน้และใหบ้รกิารไดต้ามกฎหมาย
ตา่งประเทศและไดรั้บการยอมรับจากสํานักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทนุอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้ 

1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใตบ้ังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทั่วไป 
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภท
สถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล 

2.  หน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวขอ้งกับโครงสรา้งพื้นฐาน ซึง่อยู่ในรูป
แบบอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้ 

1. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ย หลักทรัพยแ์ละ
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ตลาดหลักทรัพย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ย ทรัสตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทนุ 

2. กองทุนโครงสรา้งพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั ้งขึ้นตามกฎหมาย 
ต่างประเทศซึง่มวีัตถุประสงคห์ลักในการลงทุนในลักษณะ ทานองเดยีวกับ
กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1. ทัง้นี้ ไม่ว่า จะจัดตัง้ในรูปบรษัิท ทรัสต ์
หรอืรปูอืน่ใด 

“หน่วย private 
equity” 

หน่วยของกจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) อันไดแ้ก ่หุน้ ใบทรัสต ์
ตราสารหรอืหลักฐานแสดงสทิธใินทรัพยส์นิ ของกจิการเงนิร่วมลงทุนอยา่ง
ใดอย่างหนึ่งดังนี้ ทัง้นี้ ไม่ว่ากจิการดังกล่าวจะจัดตัง้ขึน้ในรูปของบรษัิท 
ทรัสต ์หรอืรปูแบบอืน่ใด 

1. กจิการเงินร่วมลงทุนที่กําหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ยการกําหนด การจัดการเงนิทุนของ
กจิการเงนิร่วมลงทุนทีไ่ม่ถอืเป็น การประกอบธุรกจิหลักทรัพยป์ระเภทการ
จัดการกองทนุ สว่นบคุคล 

2. กจิการเงนิรว่มลงทนุตามกฎหมายตา่งประเทศทีม่ลีักษณะ ครบถว้นดังนี ้ 

(ก) มวีัตถปุระสงคเ์พือ่การลงทนุรว่มกนัของผูล้งทุนตัง้แต่ 2 รายขึน้ไป ทัง้นี ้
ตอ้งมไิดเ้ป็นไปเพือ่แสวงหาประโยชน์ จากการจัดการทรัพยส์นิสว่นตัวของ
บคุคลใดหรอื กลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ 

(ข) มีการมอบหมายใหบุ้คคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผูจ้ัดการ เงินทุนและ
ทรัพยส์นิทีเ่กดิจากเงนิทนุ 

(ค) มนีโยบายการลงทนุในกจิการอืน่ผา่นการเขา้ทําสญัญา การลงทุนในหุน้
หรอืการสนับสนุนทางการเงนิทีก่อ่ใหเ้กดิสทิธใินการไดม้าซึง่หุน้ของกจิการ
นัน้ใน ภายหลัง โดยมสี่วนในการกํากับดูแลแผนธุรกจิ การดําเนนิงานหรือ
การปรับปรงุการดําเนนิงาน หรอืการดําเนนิการอืน่ใดในลักษณะทีส่ะทอ้นถงึ
การมบีทบาทตอ่การดําเนนิธรุกจิของกจิการดังกลา่ว 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรัพยซ์ ึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่ง
ใดอยา่งหนึง่ดังนี ้

1. กองทุนรวมอสังหารมิทรัพย์ที่อยู่ภายใตบ้ังคับประกาศ คณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการ กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์

2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ขึ้นตาม กฎหมายว่า
ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธรุกรรมในตลาดทนุ 

3. foreign REIT 

“หุน้กูร้ะยะสัน้” หุน้กูท้ีม่กํีาหนดเวลาชําระหนีไ้มเ่กนิ 270 วันนับแตว่ันทีอ่อกหุน้กู ้

“B/E” ตั๋วแลกเงนิ (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชีว้ัดของกองทุน ซึง่เป็นดัชนีหรอืองคป์ระกอบของดัชนีทีม่กีารเผยแพร่
อยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 

“CIS operator” บคุคลดังนี ้

1.  บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอื 

2.  ผูทํ้าหนา้ทีบ่รหิารจัดการกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 
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“concentration limit” อตัราสว่นการลงทนุทีคํ่านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทนุ 

“counterparty limit” อตัราสว่นการลงทนุทีคู่ส่ญัญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency) ทีไ่ดรั้บความ
เห็นชอบจากสํานักงาน เวน้แต่ที่กําหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทนุ 

“credit derivatives” derivatives ที่มลีักษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้นเครดติของ
ทรัพยส์นิทีไ่ดรั้บการประกันความเสีย่งจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ไปยังคู่สัญญา
อกีฝ่ายหนึง่ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ซ ึง่มภีาระผูกพันที่
จะตอ้งชําระเงนิใหแ้ก่คู่สัญญาอกีฝ่ายหนึง่เมือ่เกดิเหตุการณ์ทีม่ผีลต่อการ
ชําระหนี ้(credit event) ของทรัพยส์นิทีไ่ดรั้บการประกนัความเสีย่ง จะไดรั้บ
ผลตอบแทนหรอืคา่ธรรมเนยีมสําหรับการมภีาระผกูพันดังกลา่ว 

“credit event”  เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกับความสามารถในการชําระหนี้ตามทีร่ะบใุนขอ้ตกลง
ของตราสารหรอืสญัญา 

“credit rating” อนัดับความน่าเชือ่ถอืทีจั่ดทําโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิความสามารถใน
การชําระหนีต้ามตราสารหรอืสญัญา 

“currency risk” ความเสีย่งดา้น FX 

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา 
underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แตก่รณี 

“derivatives” สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

“derivatives on  
  organized   
exchange” 

derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย derivatives 

“discount rate” อตัราสว่นลดของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทุนทีจ่ะใชใ้นการคํานวณ
มลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืตราสารนัน้ 

“FX” อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภมูภิาคลุ่มแมน้ํ่าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึง่
ไดแ้ก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจนี (เฉพาะมณฑลยนูนาน) 

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามกลุ่มกจิการ โดยการนําอัตราส่วนการ
ลงทนุในแตล่ะบรษัิททีอ่ยูใ่นกลุม่กจิการมาคํานวณรวมกนั 

“guarantor rating” อันดับความน่าเชือ่ถอืของผูม้ภีาระผูกพันในฐานะผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลัก
หลัง หรอืผูค้ํ้าประกนั 

“international scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบระหวา่งประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดับทีส่ามารถลงทนุได ้ 
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“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครัง้แรก (Initial Public 
Offering) 

“issue rating” อนัดับความน่าเชือ่ถอืของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ 

“issuer rating” อนัดับความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา 

“market price” มลูคา่ตามราคาตลาด 

“MF” กองทนุรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทนุรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบภายในประเทศ 

“NAV” มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธใินทรัพยส์นิไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรอืโดยออ้ม
ผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ใหผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยู่กับ
ทรัพยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทนุมคีวามเสีย่งในทรัพยส์นินัน้ 

“notional amount” มลูคา่ตามหนา้สญัญาของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลักษณะของทรัพย์สนิที่ขอ้ตกลงตาม credit derivatives 
อา้งองิถงึ (obligation category & obligation characteristics) 

“options” สญัญาทีม่ลีักษณะตาม (3) ของนยิาม “สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้” ในมาตรา 3 
แหง่พระราชบญัญัตสิญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย derivatives  

“P/N” ตั๋วสญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

“portfolio duration” อายเุฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทนุ ซึง่ไดจ้ากการคํานวณคา่ตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อตัราสว่นการลงทนุทีคํ่านวณตามประเภททรัพยส์นิ 

“regulated market” ศูนยก์ลางทีจั่ดชอ่งทางการสือ่สารระหว่างผูค้า้เพือ่ใหเ้กดิการเจรจาต่อรอง
ซือ้ขายตราสารระหว่างกันได ้รวมทัง้ใหข้อ้มูลต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกับตราสารนัน้ 
โดยศนูยก์ลางดังกลา่วอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของทางการหรอืหน่วยงานที่
ทําหนา้ทีกํ่ากับดูแลดา้นหลักทรัพยห์รอืตราสารทีม่ลีักษณะทํานองเดยีวกับ
หลักทรัพย ์

“repo” ธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (repurchase agreement) 

“retail MF” กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป (retail Mutual Fund) 

“reverse repo” ธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repurchase agreement) 
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“SBL” ธุรกจิหลักทรัพยป์ระเภทกจิการการยืมและใหย้มืหลักทรัพย ์ (Securities 
Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์ 

“SET” ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

“single entity limit” อตัราสว่นการลงทนุทีคํ่านวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ญัญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) 

“sovereign rating” อนัดับความน่าเชือ่ถอืระดับประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตราสารมถีิน่ทีอ่ยู ่ซ ึง่
เป็นการประเมนิความเสีย่งในการผดินัดชําระหนีข้องรัฐบาลของประเทศนัน้ 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” บล. ทีไ่ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลักทรัพยป์ระเภทการใหส้นิเชือ่เพือ่
ธุรกจิหลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าดว้ย
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

“TSR” ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable 
Subscription Right) 

“underlying” สนิคา้ ตัวแปร หรอืหลักทรัพยอ์า้งองิ 

“WFE” World Federation of Exchanges 

1. ชือ่ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม :  

1.1. ชือ่โครงการจัดการ (ไทย) :  กองทนุเปิดไทยพาณชิยค์อมเพล็กซร์เีทริน์ 1YL หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย 

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

1.3. ชือ่ยอ่ :  SCBCR1YL 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทนุเปิด  

1.5. ประเภทการขาย :  ขายครัง้เดยีว  

1.6. การกําหนดอายโุครงการ :  กําหนด  

1.7. อายโุครงการ : 1  ปี 0  เดอืน 0  วัน  

1.8. อายโุครงการถงึวันที ่(กรณีกําหนดอายเุป็นชว่งเวลา) :  

1.9. เงือ่นไข (อายโุครงการ) :  
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ประมาณ 1 ปี (โดยไมตํ่่ากวา่ 11 เดอืน และไมเ่กนิ 1 ปี 1 เดอืน) นับแต่วันจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็น
กองทนุรวม บรษัิทจัดการจะแจง้วันทีส่ ิน้สดุอายโุครงการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบภายใน 15 วันนับตัง้แต่
วันจดทะเบยีนกองทุนรวม ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอืน่ใดทีก่ระทบต่อการลงทุนของกองทุนทีนํ่าเงนิ
ลงทนุไปลงในประเทศนัน้ ๆ เชน่ การเปลีย่นแปลงในเรือ่งของกฎระเบยีบตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทุน
ในประเทศที่กองทุนไปลงทุน และ/หรือมาตรการเกี่ยวกับการสํารองเงินทุนในประเทศ ซึง่อาจมี
ผลกระทบทําใหก้องทนุไมส่ามารถแปลงคา่เงนิลงทนุกลบัมาเป็นสกลุเงนิบาทได ้ในวันทีก่องทนุครบอายุ
โครงการ อาจทําใหก้องทนุไมส่ามารถชําระเงนิตน้ และดอกเบีย้ตามชว่งเวลาทีกํ่าหนดได ้และอาจทําให ้
กองทุนมอีายโุครงการมากกว่าทีกํ่าหนดไว ้ทัง้นี้ บรษัิทขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณานําเงนิลงทุนรวมทัง้
ผลประโยชนท์ีไ่ดรั้บจากเงนิลงทนุของกองทุนดังกล่าวไปลงทุนต่อในทรัพยส์นิต่าง ๆ หรอืในรูปแบบอืน่
ใด ทีไ่ม่ขัดกับประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ทัง้นี้ เพือ่ใหเ้กดิ
ประโยชนส์งูสดุกบัผูล้งทนุของกองทนุดังกลา่ว โดยบรษัิทจะทําหนังสอืแจง้ใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบ 
อยา่งไรก็ตามบรษัิทจะนําเงนิลงทุนพรอ้มทัง้ผลประโยชน์ทัง้หมดกลับคนืใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยเร็ว
ทีส่ดุ ในโอกาสแรกทีบ่รษัิทสามารถทําได ้หรอื  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะยุตโิครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรือหลังจากสิน้สุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยจะพจิารณาชําระเงนิคืนใหก้ับผูล้งทุน โดยไม่นําทรัพยส์นิที่
จําหน่ายไดไ้ปจดทะเบยีนกองทนุรวม ในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดค้รัง้แรกของกองทุนนอ้ย
กว่า 1,600 ลา้นบาท หรอืในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถนําเงนิไปลงทุนในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ
อืน่ อันเนื่องจากประเทศทีก่องทุนจะไปลงทุนมกีารเปลีย่นแปลงกฎ ระเบยีบ และ/หรอืปัจจัยอืน่ใดทีทํ่า
ใหผ้ลตอบแทนของตราสารทีก่องทุนจะเขา้ไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมนัียสําคัญ หรอืตามดุลยพนิจิ
ของบรษัิทจัดการ เพือ่ประโยชน์สูงสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษัิทจัดการจะคนืเงนิใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้
หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม  

ทัง้นี้ การดําเนนิการใดๆ บรษัิทจัดการจะคํานงึถงึประโยชน์สงูสดุกับผูล้งทุนเป็นหลัก โดยบรษัิทจัดการ
จะทําหนังสอืแจง้ใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบ ภายใน 15 วันทําการนับแตว่ันทีม่กีารเปลีย่นแปลง   

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทนุรวมทีเ่สนอขายเฉพาะผูม้เีงนิลงทนุสงู 

1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลคา่ทีต่ราไว ้จ านวน ประเภท ราคาของ
หนว่ยลงทนุทีเ่สนอขาย :  

2.1. จํานวนเงนิทนุของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท 

2.2. เงือ่นไข (จํานวนเงนิทนุของโครงการ) :  

ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บรษัิทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกนิจํานวน
เงนิทนุของโครงการไดไ้มเ่กนิ 300 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นจํานวนหน่วยลงทนุไมเ่กนิ 30,000,000 หน่วย  

2.3. มลูคา่ทีต่ราไวต้อ่หน่วย : 10.0000 บาท  

2.4. จํานวนหน่วยลงทนุ : 200,000,000 หน่วย 

2.5. ราคาของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  

2.6. มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 500,000 บาท  

2.7. มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป : ไมกํ่าหนด  

2.8. มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื : ไมกํ่าหนด 

2.9. จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื : ไมกํ่าหนด  

2.10. มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชขีัน้ตํ่า : ไมกํ่าหนด 
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2.11. จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชขีัน้ตํ่า : ไมกํ่าหนด  

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับลด ยกเวน้ หรอืเปลีย่นแปลงมลูคา่ขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรกไดแ้ต่
มูลค่าขัน้ตํ่าดังกล่าวจะไม่ตํ่ากว่าหลักเกณฑต์ามทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทัง้นี้เพื่อ
ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ โดยจะประกาศผา่น
ทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืชอ่งทางอืน่ใดตามทีบ่รษัิทจัดการกําหนด  

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทนุรวม ชนดิกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบาย
การลงทุน ลกัษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
ประเภทและอตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ที่
จะลงทนุ :  

3.1. วัตถปุระสงคข์องโครงการ :  

เพือ่ระดมเงนิทนุจากผูม้เีงนิลงทนุสงู ทีต่อ้งการแสวงหาโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนและ
สามารถรับความเสีย่งได ้โดยจะลงทนุในตราสารหนีท้ีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุ
ได ้(Investment grade) และ/หรอืเงนิฝาก และ/หรอืตราสารทางการเงนิในต่างประเทศและ/หรอืใน
ประเทศที่มผีลตอบแทนทีด่ี รวมถงึลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ คือ สัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) 
เพือ่เปิดโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนสว่นเพิม่ได ้โดยมชีว่งระยะเวลาการลงทนุประมาณ 1 ปี 

3.2. ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ :  ผสม 

การลงทนุของนโยบายการลงทนุแบบผสม:  

- ตราสารหนี ้: กําหนดสดัสว่นการลงทนุในตราสารหนีไ้มน่อ้ยกวา่ 98% ของ NAV  

- อืน่ ๆ : กําหนดสัดสว่นการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) ประเภทสัญญาวอรแ์รนท ์
(Warrant) ไมเ่กนิ 2% ของ NAV 

3.3. ประเภทกองทนุรวมตามลักษณะพเิศษ :  

3.4. ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตา่งประเทศ : กองทนุทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งตา่งประเทศ 

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :  บรษัิทจัดการอาจกูย้มืเงนิหรอืทําธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนืใน
นามกองทนุรวมไดต้ามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

3.6. การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) :  ลงทนุ  

3.6.1 วัตถุประสงคข์องการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ : ทีม่ไิดม้วีัตถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ง 
(Non-Hedging)  

มนีโยบายการลงทนุใน derivatives : แบบซบัซอ้น  

3.6.2 วธิกีารในการคํานวน Global Exposure limit : VaR approach 

สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการคํานวณ : 

1. ระดับความเชือ่มัน่ (confidence level) รอ้ยละ 99 

2. ระยะเวลาการถอืครอง (holding period) 20 วันทําการ  

3. ขอ้มลูยอ้นหลังทีใ่ชใ้นการ (observation period) ไมตํ่่ากวา่ 250 วันทําการ  
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ประเภทของ VaR ทีบ่รษัิทจัดการใชใ้นการบรหิารและควบคมุความเสีย่ง Absolute VaR  

ไมเ่กนิ 20% ของ NAV  

วธิกีารวัดมลูคา่ความเสีย่งดา้นตลาด : Variance Covariance Method (Parametric Approach)  

3.7. การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) :  ลงทนุ  

3.8. กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ (Management Style) :  มกีลยทุธก์ารลงทนุครัง้เดยีว (buy-and-hold)  

3.9. ดัชนชีีว้ัด/อา้งองิ (Benchmark) :   

ไม่ม ีเนื่องจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการดําเนินงานไดเ้พราะอัตราผลตอบแทนของกองทุนขึน้อยู่
กับเงื่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ประเภทสัญญาวอร์แรนท ์ซึง่เป็นลักษณะ
เฉพาะเจาะจงทีส่รา้งขึน้สําหรับกองทนุนีโ้ดยเฉพาะ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตัวชีว้ัดในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึง่อยูภ่ายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีกํ่าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ให ้
ผูล้งทนุทราบลว่งหนา้อยา่งชดัเจนถงึวันทีม่กีารเปลีย่นตัวชีว้ัด คําอธบิายเกีย่วกับตัวชีว้ัด และเหตุผลใน
การเปลีย่นตัวชีว้ดัดังกลา่วผา่นการลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถ
ใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตัดสนิใจลงทนุได ้ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลีย่นแปลงตัวชีว้ัดเพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงือ่นไขและขอ้กําหนดของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และ/หรอื ประกาศ ขอ้กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกับ
มาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช ้

เปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตัวดัชนีของตัวชีว้ัดไม่ไดจั้ดทําหรอืเปิดเผยขอ้มูล/อัตราดังกล่าวอกีต่อไป 
โดยบรษัิทจัดการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดังกล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ผ่านการประกาศใน
เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูการตัดสนิใจลงทนุได ้ 

3.10. ลักษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทนุ :  จา่ยผลตอบแทนแบบซบัซอ้น  

3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลักษณะพเิศษ :  

- กองทนุรวม buy-and-hold 

- กองทนุรวมทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืมคีวามซบัซอ้น 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

(1) กองทุนมนีโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรอืเงนิฝาก และ/หรอืตราสารทางการเงนิทีเ่สนอ
ขายในตา่งประเทศและ/หรอืในประเทศ รวมทัง้หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่
ทีไ่มข่ดัตอ่กฎหมาย ก.ล.ต. โดยอนัดับความน่าเชือ่ถอืของตราสารหนีห้รอืของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอันดับ
ทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment grade) รวมกันทัง้ส ิน้ประมาณไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 98 ของมูลค่า
ทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน (NAV) โดยมเีป้าหมายใหเ้งนิลงทุนในส่วนนี้ เตบิโตเป็นรอ้ยละ 100 ของ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

(2) กองทุนจะแบ่งเงนิลงทุนไม่เกนิรอ้ยละ 2 ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน (NAV) ลงทุนใน
สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) ประเภทสัญญาวอรแ์รนท ์(Warrant) ทีม่กีารจ่ายผลตอบแทน
อา้งองิกับดัชนี MSCI Emerging Markets Index (USD) ตามเงือ่นไขการจ่ายผลตอบแทน เพือ่เปิด
โอกาสใหก้ับกองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนสว่นเพิม่จากการเปลีย่นแปลงของดัชนีอา้งองิ MSCI 
Emerging Markets Index (USD)  

ทัง้นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิอาจเปลี่ยนสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ที่ลงทุนจากสัญญาวอร์แรนท ์
(Warrant) เป็นสญัญาออปชัน่ได ้โดยจะอา้งองิกบัดัชนเีดมิ  
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 โดยมรีายละเอยีดสําคัญดังตอ่ไปนี ้ 

 สว่นที ่1 : เงนิตน้ และผลตอบแทน  

กองทนุจะลงทนุในตราสารหนีแ้ละ/หรอืเงนิฝาก และ/หรอืตราสารทางการเงนิทีเ่สนอขายในต่างประเทศ
และ/หรือในประเทศ รวมทัง้หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธิีอื่นที่ไม่ขัดต่อ
กฏหมาย ก.ล.ต.โดยอันดับความน่าเชือ่ถอืของตราสารหนี้หรอืของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอันดับทีส่ามารถ
ลงทุนได ้(Investment grade) ประมาณไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 98 ของมลูค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน 
(NAV)  

ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศที่เป็นตราสารหนี้ เงนิฝากและตราสารทางการเงนิ กองทุนจะเขา้ทํา
สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) โดยมวีัตถุประสงคเ์พือ่ป้องกันความเสีย่ง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปลีย่น (Foreign Exchange Rate risk) ทัง้จํานวน โดยจะลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ประเภท
ธรุกรรม FX Swap หรอื Cross Currency Swap กบัคูส่ัญญาทีเ่ป็นธนาคารพาณชิยเ์พือ่ 1) ป้องกันความ
เสีย่ง (Hedging) จากอตัราแลกเปลีย่นทัง้จํานวน และ/หรอื 2) ทํา swap อตัราดอกเบีย้ เพือ่แลกเปลีย่น
อตัราดอกเบีย้ของตราสารต่างประเทศที่ลงทุนเป็นอัตราดอกเบีย้สกลุเงนิบาท นอกจากนี้กองทุนอาจจะ
เขา้ลงทุนในตราสารที่มอีายุยาวกว่าอายุโครงการ โดยจะเขา้ทําสัญญาขายตราสารดังกล่าวล่วงหนา้ 
เพือ่ใหอ้ายขุองสญัญาสอดคลอ้งกบัอายโุครงการ เป็นตน้  

สว่นที ่2 : ผลตอบแทนสว่นเพิม่  

กองทนุจะแบง่เงนิลงทนุไมเ่กนิรอ้ยละ 2 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ (NAV) ไปลงทุนในสัญญา
วอรแ์รนท ์(Warrant) ที่มีกีารจ่ายผลตอบแทนอา้งองิกับดัชนี MSCI Emerging Markets Index (USD) 
ทีใ่ชใ้นการคํานวณตามเงือ่นไขการจ่ายผลตอบแทน ซึง่สัญญาวอรแ์รนท ์(Warrant) ทีก่องทุนลงทุนจะ
ออก รับรอง รับอาวัล หรอืค้ําประกันโดยธนาคารพาณิชยไ์ทย หรอืสถาบันการเงนิไทยหรอืธนาคารซึง่
เป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ หรอืสถาบันการเงนิต่างประเทศ ทัง้นี้ Notional amount ของสัญญา
ซือ้ขายลว่งหนา้ทีก่องทนุลงทนุจะมมีลูคา่ประมาณหรอืเทา่กบัมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันจดทะเบยีน  

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร
การลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรอืการบรหิารความเสีย่ง ทัง้นี้ เพือ่ใหส้ามารถ
สรา้งผลตอบแทนจากการลงทนุไดเ้พิม่ขึน้ และ/หรอืลดค่าใชจ้่ายของกองทุน รวมถงึอาจลงทุนหรอืมไีว ้
ซ ึง่ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) ได ้แตก่องทนุจะไมล่งทนุในตราสารหนี้ที่
มอีันดับความน่าเชือ่ถอืตํ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) และตราสารหนี้ทีไ่มไ่ดรั้บ
การจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ (Unrated) รวมทัง้ตราสารทุนที่ไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์
(Unlisted)  

บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะเลกิกองทนุในกรณีทีก่องทนุไมส่ามารถลงทนุเพือ่ใหไ้ดผ้ลตอบแทนทีบ่รษัิท
จัดการพจิารณาเห็นว่าเหมาะสมภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วันทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม และ/หรอืใน
กรณีทีส่ถานการณ์การลงทนุไมเ่หมาะสม เชน่ เกดิปัญหาดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารและไมส่ามารถหา
ตราสารใหมท่ดแทนได ้ภาวะตลาดและเศรษฐกจิมคีวามผันผวน หรอืเกดิเหตกุารณ์ไมป่กต ิ

ในการคํานวณสดัสว่นการลงทนุของกองทนุตามการจัดแบง่ประเภทของกองทุน บรษัิทจัดการอาจไมนั่บ
ชว่งระยะเวลาดังนีร้วมดว้ย โดยจะคํานงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นสําคัญ  

1.  30 วันนับแตว่ันทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทนุรวม  

2.  30 วันกอ่นครบอายโุครงการหรอืกอ่นเลกิกองทนุรวม 

3. ชว่งระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการจําหน่ายทรัพยส์นิของกองทนุเนือ่งจากไดรั้บคําสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนหรอืมกีารโอนยา้ยกองทุนจํานวนมากหรอืเพือ่รอการลงทุน ทัง้นี้ ตอ้งไมเ่กนิกว่า 10 วันทํา
การ 
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ตราสารทีก่องทุนคาดวา่
ลงทนุ 

อนัดบัความนา่เชือ่ถอื

ระยะยาวของผูอ้อก
ตราสาร 

สดัสว่นการ

ลงทนุ ณ วนั
จดทะเบยีน 

ผลตอบแทน 

จากตราสาร 
ตอ่ปี (THB) 

  

ประมาณการ 

การไดร้บัเงนิ

ตน้ +
ผลตอบแทน 

ณ วนัครบอายุ
โครงการ 

สว่นที ่1 

เงนิฝาก ธ. Doha Bank 

(DOHA) - กาตาร ์

A 

(FITCH International) 
19.82% 1.57% 20.13% 

เงนิฝาก ธ. Bank of China 

(BOC) - จนี สาขา Macau 

A 

(FITCH International) 
19.82% 0.98% 20.01% 

ตราสารหนี ้ธ. Malayan 

Banking Berhad 
(MAYBANK) - มาเลเซยี 

BBB+ 

(FITCH International) 
14.82% 1.08% 14.98% 

เงนิฝาก ธ. The 

Commercial Bank (CBQ) 
- กาตาร ์

A 

(FITCH International) 
19.82% 0.85% 19.99% 

เงนิฝาก ธ. Qatar National 

Bank (QNB) - กาตาร ์

A+ 

(FITCH International) 
19.82% 1.06% 20.03% 

ตราสารหนี ้ธ. CHINA 
MERCHANTS BANK 

(CMB) - จนี สาขา 
ลกัเซมเบริก์ 

BBB+ 

(FITCH International) 
5.00% 0.80% 5.04% 

รวม (เฉพาะตราสารหนี)้   99.10% 1.08% 100.18% 

หักคา่ใชจ้า่ย 

(โดยประมาณ)* 
      -0.18% 

เงนิตน้+ผลตอบแทน
โดยประมาณ ตามระยะเวลา

การลงทนุประมาณ 1 ปี 

  99.10%   100.00% 

สว่นที ่2 

สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 
(Warrant) ทีม่สีนิทรัพย์

อา้งองิ เป็นดชัน ีMSCI 
Emerging Markets Index 

(USD) (MXEF Index) 

  0.90%     

- บรษัิทจัดการจะใชด้ลุพนิจิในการเปลีย่นแปลงทรัพยส์นิทีล่งทนุหรอืสดัสว่นการลงทนุไดต้อ่เมือ่เป็นการ
ดําเนนิการภายใตส้ถานการณ์ทีจํ่าเป็นและสมควรเพือ่รักษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสําคัญ โดยไม่
ทําใหค้วามเสีย่งของทรัพยส์นิทีล่งทนุเปลีย่นแปลงไปอยา่งมนัียสําคัญ 

- หากไมส่ามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามทีกํ่าหนดไว ้เนื่องจากสภาวะตลาดมกีารเปลีย่นแปลงไป ผูล้งทุน
อาจไมไ่ดรั้บผลตอบแทนตามอตัราทีป่ระมาณการไว ้

- ปัจจบุนั S&P จัดอนัดับความน่าเชือ่ถอืในตราสารหนีร้ะยะยาวของประเทศไทยสกลุเงนิตราต่างประเทศ 
และสกลุเงนิบาท อยูท่ีร่ะดับ BBB / Stable 
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- ตราสารทีก่องทุนพจิารณาลงทุนไดผ้่านขัน้ตอนการวเิคราะหค์วามเสีย่งดา้นความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อก
ตราสาร (Credit Risk) แลว้ แต่อาจยังมคีวามเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงของเหตุการณ์ไม่
คาดคดิทีม่นัียสําคัญตอ่นโยบายในการดําเนนิงานของผูอ้อกตราสารหนี ้(Event risk) อยู ่

- บรษัิทขอสงวนสทิธใินการปิดขายหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กําหนดได ้ในกรณีที่มยีอดจําหน่าย
หน่วยลงทนุเทา่กบัหรอืมากกวา่จํานวนเงนิลงทนุโครงการ  

* คา่ใชจ้า่ยทีก่องทนุเรยีกเก็บอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไมเ่กนิจากทีร่ะบไุว ้
ในหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน ซึง่ในชว่งระยะเวลาอายโุครงการ บรษัิทจัดการอาจปรับเพิม่หรอื
ลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงได ้ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่กองทุนไดรั้บหลังหัก
คา่ใชจ้า่ยสงูกวา่อตัราผลตอบแทนโดยเฉลีย่ตอ่ปีทีไ่ดแ้จง้ไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทนุ  บรษัิทจัดการขอ
สงวนสทิธเิรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการจัดการเพิม่เตมิ โดยจะไมเ่กนิเพดานอตัราค่าธรรมเนียมการจัดการที่
ระบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดของสญัญาวอรแ์รนท ์(Warrant) ทีก่องทนุลงทนุ (สว่นที ่2) 

ดชันอีา้งองิ (underlying) ดัชน ีMSCI Emerging Markets Index (USD)  

สกลุเงนิ ดอลลารส์หรัฐ (US dollar) 

อายตุราสาร 
ประมาณ 1 ปี แตไ่มตํ่่ากวา่ 11 เดอืน และไมเ่กนิ 1 ปี 1 เดอืน นับ
จากวันจดทะเบยีนทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม 

อตัราสว่นรว่ม  

(participation rate) 
รอ้ยละ 40 

ผลตอบแทนชดเชย  

(Rebate rate) 
รอ้ยละ 0.25 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบัดชันี
อา้งองิ 

ดัชนีประกอบดว้ยหุน้ของบรษัิทขนาดใหญ่และขนาดกลางที่จด
ทะเบียนซื้อขายในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging 
Markets) จํานวน 26 ประเทศ ครอบคลุม 1,387 หุน้ หรอืประมาณ 
85% ของตลาดในแตล่ะประเทศ  โดยคํานวนแบบถ่วงน้ําหนักดว้ย
มลูค่าหลักทรัพยต์ามราคาตลาด (free float-adjusted market 
capitalization) ดัชนีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอโดย
องคป์ระกอบแตล่ะตัวมน้ํีาหนัก ≤ 20% ของน้ําหนักทัง้หมด ตัวทีม่ี
น้ําหนักสงูสดุไดแ้ก ่ALIBABA GROUP HLDG ADR  = 8.79% 
(ขอ้มลู ณ 30 ตลุาคม 2563) 

ดัชนไีดรั้บการพัฒนาโดย Morgan Stanley Capital International 
(MSCI) ซึง่ไมไ่ดม้คีวามเกีย่วขอ้งกับบรษัิทจัดการจงึทําหนา้ทีไ่ด ้
อยา่งอสิระจากบรษัิทจัดการ 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถเขา้ถงึขอ้มูลดัชนี MSCI Emerging 
Markets Index (USD) เพื่อศกึษาขอ้มูลเพิม่เติมไดท้ี ่
https://www.msci.com/ 

เหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่
การลงทนุ 

กองทุนสงวนสทิธทิี่จะนําเงนิส่วนที่ลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ไป
ลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่ใกลเ้คียง ตามดุลยพินิจของผูจ้ัดการ
กองทุน จนครบอายกุองทุน โดยคํานงึถงึผลประโยชน์สงูสดุของผู ้
ถอืหน่วยลงทุน ซึง่ผลตอบแทนอาจเปลีย่นแปลงจากทีกํ่าหนดไว ้
ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ตอ่ดัชนอีา้งองิ  
ดังตอ่ไปนี:้ 
1) มกีารยกเลกิการคํานวณดัชนทีีก่องทนุอา้งองิ 
2) ดัชนีอา้งองิหยดุการคํานวณ อันเนื่องมาจากตลาดหลักทรัพยท์ี่
เกีย่วขอ้งปิดทําการตดิต่อกัน 3 วันทําการ หรอืผูใ้หบ้รกิารดัชนีงด
ประกาศระดับของดัชนตีดิตอ่กนั 3 วันทําการ 

https://www.msci.com/
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3) การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลต่อการ
ดําเนนิงานของดัชนอีา้งองิ หรอืการเปลีย่นแปลงอืน่ใดทีอ่าจสง่ผล
กระทบหรืออาจก่อใหเ้กดิความเสียหายต่อกองทุน รวมถงึการ
เปลีย่นแปลงกฎระเบยีบหรอืสิง่อืน่ใดที่ส่งผลกระทบต่อฐานะของ
ความสามารถทางการแลกเปลีย่นสกลุเงนิของสญัญาวอรแ์รนท ์
4) มีเหตุการณ์ใด ๆที่ทําใหผู้อ้อกสัญญาวอร์แรนท์ที่มีการจ่าย
ผลตอบแทนอา้งองิกับระดับของดัชนีอา้งองิไม่สามารถป้องกัน
ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของราคาดัชนอีา้งองิได ้โดยผูอ้อก 
สัญญาวอร์แรนท์ไดใ้ชค้วามพยายามอย่างถงึที่สุดในการแกไ้ข
ปัญหาแลว้ แต่อย่างไรก็ตามผูอ้อกสัญญาวอร์แรนท์ยังคงไดรั้บ
ผลกระทบดังตอ่ไปนี ้
a. ไม่สามารถหา สรา้ง สรา้งใหม่ ทดแทน ถอืครอง ยกเลกิ หรอื
ขายธุรกรรมหรือ สนิทรัพย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงดา้นราคาตาม
เงือ่นไขและขอ้ผกูพันทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาวอรแ์รนทนั์น้ หรอื  
b. ไมส่ามารถขายหรอืไมไ่ดรั้บการชําระเงนิคนืจากการขายธุรกรรม
หรอืสนิทรัพยท์ีล่งทนุ 

ผูอ้อกตราสาร 
ธนาคารพาณิชยไ์ทย หรอืสถาบันการเงนิไทยหรอืธนาคารซึง่เป็น
สาขาของธนาคารตา่งประเทศ หรอืสถาบนัการเงนิตา่งประเทศ 

เงือ่นไขการจา่ยผลตอบแทนจากการลงทนุในสญัญาวอรแ์รนท ์(กอ่นหกัคา่ใชจ้า่ย) 

กองทนุจะคํานวณผลตอบแทนโดยปัดทศนยิม 2 ตําแหน่งตามหลักคณติศาสตร ์และจะจ่ายผลตอบแทน
เพยีงครัง้เดยีวเมือ่สิน้อายโุครงการ  

1. ดัชนีอา้งองิ คอื MSCI Emerging Markets Index (USD) ในสกุลเงนิดอลลารส์หรัฐ (US 
dollar) 

2. คา่การเปลีย่นแปลงของดัชนอีา้งองิ = (ระดับของดัชนอีา้งองิ ณ วันพจิารณาดัชนอีา้งองิ / ระดับ
ของดัชนอีา้งองิ ณ วันเริม่ตน้สญัญา) - 1  

3. ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่น = อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงนิบาทเมือ่เทยีบกับค่าเงนิ
ดอลลารส์หรัฐ ณ วันพจิารณาสนิทรัพยอ์า้งองิ/ อัตราแลกเปลีย่นค่าเงนิบาทเมือ่เทยีบกับค่าเงนิ
ดอลลารส์หรัฐ ณ วันเริม่ตน้สญัญา 

4. PR คอื อัตราสว่นร่วม (Participation Rate) ของดัชนีอา้งองิจากการลงทุนในสัญญาวอรแ์รนท ์
= 40 % 

5. Rebate Rate = 0.25% 
 

วันเริม่ตน้สัญญา คอื วันทีก่องทุนเริม่ลงทุนในสัญญาวอรแ์รนท ์หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยดุของดัชนี
อา้งองิ หรอืไมม่กีารคํานวณดัชนีอา้งองินัน้ บลจ.ขอสงวนสทิธใินการใชร้ะดับของดัชนีอา้งองิของวันทํา
การถัดไป หรอืกําหนดระดับดัชนอีา้งองิดว้ยวธิกีารอืน่ๆ 

วันพจิารณาดัชนอีา้งองิ คอื วันทีก่องทนุพจิารณาระดับของดชันอีา้งองิเพือ่นํามาคํานวณผลตอบแทนจาก
การลงทนุในสญัญาวอรแ์รนท ์โดยจะสิน้สดุประมาณ 5 -10 วันกอ่นวันครบอายกุองทนุ 

บรษัิทจัดการจะแจง้วันเริม่ตน้สัญญาและวันพจิารณาดัชนีอา้งองิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์
ของบรษัิทจัดการภายใน 7 วันทําการนับแต่วันจดทะเบยีนทรัพยส์นิเป็นกองทุน แต่หากวันดังกล่าวตรง
กบัวันหยดุจะเลือ่นเป็นวันทําการถัดไป ทัง้นี ้วันพจิารณาดัชนอีา้งองิอาจเปลีย่นแปลงไดห้ากสถานการณ์
การลงทนุทัง้ในและหรอืตา่งประเทศไมเ่หมาะสมกับการลงทุน โดยบลจ.จะดําเนนิการแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย
ทราบโดยเร็วผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

อัตราสว่นร่วม (Participation Rate) หรอื Rebate Rate อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้หากสภาวะตลาดมี
การเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพนิิจของผูจ้ัดการกองทุนแต่จะไม่ตํ่ากว่าอัตราที่กําหนดไว ใ้น
โครงการ โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
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รายละเอยีดการค านวณผลตอบแทนจากการลงทนุท ัง้หมด 

 เงือ่นไข  
เงนิตน้และผลตอบแทนทีค่าดวา่จะไดรั้บ 

ณ วันครบอายโุครงการ 

กรณีที ่1 
คา่การเปลีย่นแปลงของดัชน ีณ วันพจิารณา
ดัชนอีา้งองิ ≤ 0% 

ไดรั้บเงนิตน้คนืทัง้จํานวนเพยีงอยา่งเดยีว 
(ในส่วนการลงทุนตราสารหนี้ เงนิฝากและ
ตราสารทางการเงนิ) 
ไมไ่ดรั้บผลตอบแทนจากการลงทนุในสัญญา
วอรแ์รนท ์

กรณีที ่2 
คา่การเปลีย่นแปลงของดัชน ีณ วันพจิารณา
ดัชนีอา้งองิ > 0% แต่ ≤ 15% ของระดับ
ดัชนอีา้งองิ ณ วันเริม่ตน้สญัญา 

ไดรั้บเงนิตน้คนืทัง้จํานวน (ในสว่นการลงทุน
ตราสารหนี ้เงนิฝากและตราสารทางการเงนิ) 
+ ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์
แรนท ์

ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์
แรนท ์ 

= (PR x คา่การเปลีย่นแปลงของดัชนีอา้งองิ 
x ค่าการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่น) 
x มลูคา่ตามขนาดของสญัญาวอรแ์รนท ์

กรณีที ่3 

1) ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วัน
พจิารณาดัชนีอา้งองิ > 15% ของระดับ
ดัชนอีา้งองิ ณ วันเริม่ตน้สญัญา หรอื 
2) ค่าการเปลีย่นแปลงของดัชนี ณ วันทํา
การใดทําการหนึง่ตลอดอายโุครงการจนถงึ
วันพจิารณาดัชนีอา้งองิ> 15% ของระดับ
ดัชนอีา้งองิ ณ วันเริม่ตน้สัญญา (กองทุนจะ
ไม่นําค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอา้งองิ
หลังจากวันทําการดังกลา่วมาพจิารณาอกี) 

ไดรั้บเงนิตน้คนืทัง้จํานวน (ในสว่นการลงทุน
ตราสารหนี ้เงนิฝากและตราสารทางการเงนิ) 
+ ผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนใน
สญัญาวอรแ์รนท ์

ผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนในสัญญา
วอรแ์รนท ์ 

= (Rebate Rate x คา่การเปลีย่นแปลงของ
อตัราแลกเปลีย่น) x มลูคา่ตามขนาดของ
สญัญาวอรแ์รนท ์

ในการพจิารณาวา่เขา้เงือ่นไขการไดรั้บผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพจิารณาค่าการเปลีย่นแปลง
ของดัชนอีา้งองิทกุสิน้วันทําการ 

ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ใดๆ ซึง่อาจมผีลกระทบตอ่เงือ่นไขและการคํานวณผลตอบแทนจากการลงทุนใน 
สญัญาวอรแ์รนท ์เชน่ คูส่ญัญามกีารยกเลกิสัญญาอันเนื่องมาจากสภาวะตลาดมกีารผันผวนอยา่งรุนแรง
จนไมส่ามารถออกสญัญาวอรแ์รนทใ์หก้องทุนภายใตเ้งือ่นไขเดมิได ้กองทุนจงึตอ้งเปลีย่นคู่สัญญาใหม ่
เป็นตน้ การคํานวณผลตอบแทนดังกล่าวจะเป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบุไวใ้นสัญญาวอรแ์รนทท์ีก่องทุน
ลงทนุ ซึง่บรษัิทจัดการจะแจง้เงือ่นไขดังกล่าวใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วัน นับตัง้แต่วันที่
เกดิเหตกุารณ์นัน้ๆ ขึน้ โดยจะแจง้ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

เงือ่นไขของสัญญาวอรแ์รนทจ์ะเป็นไปตามสัญญาทีก่องทุนไดทํ้าการตกลงร่วมกันกับทางธนาคารคู่คา้ 
ทัง้นี ้หากเกดิเหตกุารณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัดัชนอีา้งองิและ/หรอื บรษัิทผูใ้หบ้รกิารดัชนีอยา่งมนัียสําคัญ เชน่ 
หลักการการคํานวณดัชนีมกีารเปลีย่นแปลง ดัชนีถูกยกเลกิ และ/หรอื บรษัิทผูใ้หบ้รกิารดัชนีปิดกจิการ 
เป็นตน้ ซึง่อาจเป็นเหตใุหส้ญัญาวอรแ์รนท ์มอีนัตอ้งสิน้สภาพกอ่นกําหนด ธนาคารคูค่า้จะทําการคํานวณ
ราคาสญัญาวอรแ์รนท ์เพือ่ใชใ้นการยกเลกิสญัญากอ่นกําหนด 
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ตวัอยา่งการไดร้บัเงนิตน้และผลตอบแทนจากการลงทนุ 

สมมตฐิาน 
- เงนิลงทนุทัง้หมด 1,000,000 บาท แบง่สดัสว่นการลงทนุดังนี ้

ประเภทหลักทรัพย/์ทรัพยส์นิ สดัสว่นการลงทนุ  อตัรา
ผลตอบแทน 
ณ วันครบอายุ

โครงการ  
(ประมาณ 1 ปี) 

เงนิตน้และ
ผลตอบแทนที่
คาดวา่จะไดรั้บ 
    (ตอ่ปี) 

สว่นที ่1 : ตราสารหนี ้เงนิฝากและตราสาร
ทางการเงนิ 

99.10% 

 

ประมาณ 1.08% 100.18% 

หักคา่ใชจ้า่ยโดยประมาณ   0.18% 

เงนิตน้และผลตอบแทนจากการลงทนุใน
สว่นที ่1 หลังหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทนุ
โดยประมาณ  

  100% 

สว่นที ่2 : สญัญาวอรแ์รนท ์ 0.90% ตัวอยา่งผลตอบแทนจากสญัญา
วอรแ์รนทป์รากฎตามตาราง

ดา้นลา่ง 

 
- ระดับของดชันอีา้งองิ ดังนี ้

 ระดบัของดชันอีา้งองิ   
ณ วนัทีเ่ร ิม่ตน้สญัญา 

ระดบัสงูสดุของดชันอีา้งองิ
ระหวา่งอายโุครงการ 

ระดบัของดชันอีา้งองิ     
ณ วนัพจิารณาดชันอีา้งองิ 

กรณีที ่1 1,000 ≤ 1,150 900 

กรณีที ่2 1,000 ≤ 1,150 1,100 

กรณีที ่3 

1) 

2) 

 

1,000 

1,000 

 

≤ 1,150 

> 1,150 

 

1,160 

ไมนํ่ามาพจิารณา 

 
สมมตฐิานการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นคา่เงนิบาทเมือ่เทยีบกบัดอลลารส์หรฐั (US 
dollar) 

  อตัราแลกเปลีย่นคา่เงนิบาท
เมือ่เทยีบกบัดอลลารส์หรัฐ 
(US dollar) ณ วันเริม่ตน้

สญัญา 

อตัราแลกเปลีย่นคา่เงนิบาท
เมือ่เทยีบกบัดอลลารส์หรัฐ 
(US dollar) ณ วันพจิารณา

สนิทรัพยอ์า้งองิ 

กรณีทีค่า่เงนิบาทแข็งคา่ขึน้เมือ่
เทยีบกบัคา่เงนิดอลลารส์หรัฐ  

30 บาท ตอ่ 1 ดอลลาร ์ 25 บาท ตอ่ 1 ดอลลาร ์

กรณีที ่คา่เงนิบาทออ่นคา่ลงเมือ่
เทยีบกบัคา่เงนิดอลลารส์หรัฐ  

30 บาท ตอ่ 1 ดอลลาร ์ 35 บาท ตอ่ 1 ดอลลาร ์
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    กรณีที ่1 คา่การเปลีย่นแปลงของดชัน ีณ วันพจิารณาดชันอีา้งองิ ≤ 0% ดังนี ้

การเปลีย่นแปลงของ
อตัราแลกเปลีย่น
คา่เงนิบาทเมือ่เทยีบ
กบัดอลลารส์หรฐั 

เงนิตน้ และ/หรอืผลตอบแทน รวมเงนิตน้และ 
ผลตอบแทนท ัง้หมด
ทีค่าดวา่จะไดร้บัเมือ่
ครบอายโุครงการ 

สว่นที ่1 
ตราสารหนี ้เงนิฝาก
และตราสารทาง
การเงนิ 

สว่นที ่2 
สญัญาวอรแ์รนท ์

- คา่เงนิบาทแข็งคา่ขึน้
เมือ่เทยีบกบัดอลลาร์
สหรัฐ  

- คา่เงนิบาทออ่นคา่ลง
เมือ่เทยีบกบัดอลลาร์
สหรัฐ  

1,000,000 บาท ไมไ่ดรั้บผลตอบแทน
จากการลงทนุใน
สญัญาวอรแ์รนท ์

1,000,000 บาท 

    กรณีที ่2 คา่การเปลีย่นแปลงของดัชน ีณ วันพจิารณาดัชนีอา้งองิ > 0% แต่ ≤ 15% ของระดับดัชนี
อา้งองิ ณ วันเริม่ตน้สญัญา ดังนี ้

การเปลีย่นแปลงของ
อตัราแลกเปลีย่น
คา่เงนิบาทเมือ่เทยีบ
กบัดอลลารส์หรฐั 

เงนิตน้ และ/หรอืผลตอบแทน รวมเงนิตน้และ 
ผลตอบแทนท ัง้หมด
ทีค่าดวา่จะไดร้บั
เมือ่ครบอายุ
โครงการ 

สว่นที ่1 
ตราสารหนี ้เงนิฝาก
และตราสารทาง
การเงนิ 

สว่นที ่2 
สญัญาวอรแ์รนท ์

2.1 คา่เงนิบาทแข็งคา่
ขึน้เมือ่เทยีบกบั
ดอลลารส์หรัฐ จาก 30 
บาท ตอ่ 1 ดอลลาร ์
เป็น 25 บาท ตอ่ 1 
ดอลลาร ์

1,000,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไดรั้บผลตอบแทน 
จากการลงทนุใน
สญัญาวอรแ์รนท ์
33,200 บาท 
(คดิเป็น 3.32%  
ตอ่ปี) 
คํานวณจาก 

1. คา่การ
เปลีย่นแปลงของดชันี
อา้งองิ 

(1,100/1,000) -1   
= 0.10 

2. คา่การ
เปลีย่นแปลงของ
อตัราแลกเปลีย่น 
25/30 = 0.83 

3. ผลตอบแทน   
(40% x 0.10 x 
0.83) x 1,000,000   
= 33,200 บาท 

1,000,000 + 33,200 

= 1,033,200บาท 

(คดิเป็น 3.32%  
ตอ่ปี) 
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2.2 คา่เงนิบาทออ่นคา่
ลงเมือ่เทยีบกบัดอลลาร์
สหรัฐ จาก 30 บาท ตอ่ 
1 ดอลลาร ์เป็น 35 
บาท ตอ่ 1 ดอลลาร ์

1,000,000 บาท 
 

ไดรั้บผลตอบแทน 
จากการลงทนุใน
สญัญาวอรแ์รนท ์
46,800 บาท 
(คดิเป็น 4.68% ตอ่
ปี) 

คํานวณจาก 
1. คา่การ
เปลีย่นแปลงของดชันี
อา้งองิ 
(1,100/1,000) -1   
= 0.10 

2. คา่การ
เปลีย่นแปลงของ
อตัราแลกเปลีย่น 
35/30 = 1.17 

3. ผลตอบแทน   
(40% x 0.10 x 
1.17) x 1,000,000   

= 46,800 บาท 

1,000,000 + 46,800 

= 1,046,800 บาท 

(คดิเป็น 4.68%  
ตอ่ปี) 

กรณีที ่3 คา่การเปลีย่นแปลงของดัชน ี> 15% ของระดับดัชนอีา้งองิ ณ วันเริม่ตน้สญัญาดังนี ้

1) ค่าการเปลีย่นแปลงของดัชนี ณ วันพจิารณาดัชนีอา้งองิ > 15% ของระดับดัชนีอา้งองิ ณ วัน
เริม่ตน้สญัญา หรอื 

2) คา่การเปลีย่นแปลงของดัชน ีณ วันทําการใดทําการหนึง่ตลอดอายโุครงการจนถงึวันพจิารณาดัชนี
อา้งองิ> 15% ของระดับดัชนอีา้งองิ ณ วันเริม่ตน้สญัญา  

การเปลีย่นแปลงของ
อตัราแลกเปลีย่น
คา่เงนิบาทเมือ่เทยีบ
กบัดอลลารส์หรฐั 

เงนิตน้ และ/หรอืผลตอบแทน รวมเงนิตน้และ 
ผลตอบแทนท ัง้หมด
ทีค่าดวา่จะไดร้บัเมือ่
ครบอายโุครงการ 

สว่นที ่1 
ตราสารหนี ้เงนิ
ฝากและตราสาร
ทางการเงนิ 

สว่นที ่2 
สญัญาวอรแ์รนท ์

3.1 คา่เงนิบาทแข็งคา่
ขึน้เมือ่เทยีบกบัดอลลาร์
สหรัฐ จาก 30 บาท ตอ่ 
1 ดอลลาร ์เป็น 25 บาท 
ตอ่ 1 ดอลลาร ์

1,000,000 บาท ไดรั้บผลตอบแทน จาก
การลงทนุในสญัญา
วอรแ์รนท ์
2,075 บาท 

(คดิเป็น 0.2075% ตอ่
ปี) 

คํานวณจาก 

1. คา่การเปลีย่นแปลง
ของอตัราแลกเปลีย่น 
25/30 = 0.83 

2. ผลตอบแทนชดเชย   
(0.25% x 0.83) x 
1,000,000   

= 2,075 บาท 

1,000,000 + 2,075 

= 1,002,075 บาท 

(คดิเป็น 0.2075% ตอ่
ปี) 
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3.2 คา่เงนิบาทออ่นคา่
ลงเมือ่เทยีบกบัดอลลาร์
สหรัฐ จาก 30 บาท ตอ่ 
1 ดอลลาร ์เป็น 35 บาท 
ตอ่ 1 ดอลลาร ์

1,000,000 บาท ไดรั้บผลตอบแทน จาก
การลงทนุในสญัญา
วอรแ์รนท ์

2,925 บาท 

(คดิเป็น 0.2925% ตอ่
ปี) 

คํานวณจาก 

1. คา่การเปลีย่นแปลง
ของอตัราแลกเปลีย่น 
35/30 = 1.17 

2. ผลตอบแทนชดเชย   

(0.25% x 1.17) x 
1,000,000   

= 2,925 บาท 

1,000,000 + 2,925 

= 1,002,925 บาท 

(คดิเป็น 0.2925% ตอ่
ปี) 

สรปุผลตอบแทนจากการลงทนุในสญัญาวอรแ์รนท ์

กรณี

ที ่

อตัราแลกเปลีย่น

คา่เงนิบาทเทยีบ
กบัดอลลารส์หรัฐ 

เงือ่นไขและ

ผลตอบแทน 

สว่นที ่1  

ตราสารหนี้ เงิน
ฝากและตราสาร

ท า ง ก า ร เ งิ น 

(บาท) 

สว่นที ่2 

สั ญ ญ า ว อ ร์
แรนท ์

(บาท) 

ร ว ม เ งิ น ต ้น แ ล ะ 

ผลตอ บแท น  ( ที่
มากที่สุด) ทัง้หมด

ที่ค าดว่าจะได รั้บ

เ มื่ อ ค ร บ อ า ยุ
โครงการ   

1 - คา่การเปลีย่นแปลงของ
ดัชนี  ณ  วันพิจารณา

ดชันอีา้งองิ ≤ 0% 

1,000,000 0 

(คดิเป็น 0% 

ตอ่ปี) 

1,000,000 

(คดิเป็น 0% ตอ่ปี) 

2 
2.1 คา่เงนิบาท
แข็งคา่ขึน้เมือ่

เทยีบกบัดอลลาร์

สหรัฐ จาก 30 
บาท ตอ่ 1 

ดอลลาร ์เป็น 25 
บาท ตอ่ 1 

ดอลลาร ์

เงือ่นไข : 

คา่การเปลีย่นแปลงของ

ดชัน ีณ วนัพจิารณา

ดชันอีา้งองิ > 0% แต ่
≤ 15% ของระดับดชันี

อา้งองิ ณ วนัเริม่ตน้
สญัญา 

ผลตอบแทน : 

(PR x คา่การ

เปลีย่นแปลงของดชันี

อา้งองิ x คา่การ
เปลีย่นแปลงของอัตรา

แลกเปลีย่น) x มลูคา่
ตามขนาดของสญัญา

วอรแ์รนท ์

1,000,000 33,200  

(คดิเป็น 

3.32% ตอ่ปี) 

 

1,033,200  

(คดิเป็น 3.32%  

ตอ่ปี ) 

 

2.2 คา่เงนิบาท
ออ่นคา่ลงเมือ่

เทยีบกบัดอลลาร์
สหรัฐ จาก 30 

บาท ตอ่ 1 

ดอลลาร ์เป็น 35 
บาท ตอ่ 1 

ดอลลาร ์

1,000,000 46,800  

(คดิเป็น 

4.68% ตอ่ปี) 

 

1,046,800  

(คดิเป็น 4.68%  

ตอ่ปี) 

3 
3.1 คา่เงนิบาท
แข็งคา่ขึน้เมือ่

เทยีบกบัดอลลาร์
สหรัฐ จาก 30 

บาท ตอ่ 1 

ดอลลาร ์เป็น 25 

เงือ่นไข :  

1) คา่การเปลีย่นแปลง

ของดชันีอา้งองิ ณ วนั
พจิารณาดัชนอีา้งองิ > 

15% ของระดบัดัชนี

1,000,000 2,075  

(คดิเป็น 

0.2075% ตอ่
ปี) 

1,002,075  

(คดิเป็น 0.2075%  

ตอ่ปี ) 
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บาท ตอ่ 1 

ดอลลาร ์

อา้งองิ ณ วนัเริม่ตน้

สญัญา หรอื 

2) คา่การเปลีย่นแปลง

ของดชันีอา้งองิ  ณ วนั

ทําการใดทําการหนึง่
ตลอดอายโุครงการ

จนถงึวนัพจิารณาดชันี
อา้งองิ > 15% ของ

ระดบัดชันีอา้งองิ ณ วนั
เริม่ตน้สญัญา  

ผลตอบแทน : 

(Rebate Rate x คา่
การเปลีย่นแปลงของ

อตัราแลกเปลีย่น) x 
มลูคา่ตามขนาดของ

สญัญาวอรแ์รนท ์

 

 
3.2 คา่เงนิบาท

ออ่นคา่ลงเมือ่
เทยีบกบัดอลลาร์

สหรัฐ จาก 30 
บาท ตอ่ 1 

ดอลลาร ์เป็น 35 

บาท ตอ่ 1 
ดอลลาร ์

1,000,000 2,925  

(คดิเป็น 
0.2925% ตอ่

ปี) 

1,002,925  

(คดิเป็น 0.2925%  

ตอ่ปี) 

ตัวอยา่งแผนภาพของรปูแบบการจา่ยเงนิตน้และผลตอบแทน 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบัดชัน ีMSCI Emerging Markets Index (USD) ทีส่ญัญาวอรแ์รนทใ์ช้

อา้งองิ 

ดัชนปีระกอบดว้ยหุน้ของบรษัิทขนาดใหญแ่ละขนาดกลางทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกลุม่ประเทศตลาดเกดิ
ใหม ่(Emerging Markets) จํานวน 26 ประเทศ ครอบคลมุ 1,387 หุน้ หรอืประมาณ 85% ของตลาดใน
แต่ละประเทศ  โดยคํานวนแบบถ่วงน้ําหนักดว้ยมลูค่าหลักทรัพยต์ามราคาตลาด (free float-adjusted 
market capitalization) ดัชนมีกีารกระจายตัวอยา่งเพยีงพอโดยองคป์ระกอบแต่ละตัวมน้ํีาหนัก ≤ 20% 
ของน้ําหนักทัง้หมด ตัวทีม่น้ํีาหนักสงูสดุไดแ้ก ่ALIBABA GROUP HLDG ADR  = 8.79% (ขอ้มลู ณ 30 
ตลุาคม 2563) 

ดัชนไีดรั้บการพัฒนาโดย Morgan Stanley Capital International (MSCI) ซึง่ไมไ่ดม้คีวามเกีย่วขอ้งกบั
บรษัิทจัดการจงึทําหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งอสิระจากบรษัิทจัดการ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูดัชนี MSCI Emerging Markets Index (USD) เพือ่ศกึษาขอ้มลู
เพิม่เตมิไดท้ี ่https://www.msci.com/ 

 

 

https://www.msci.com/


กองทนุเปิดไทยพาณิชยค์อมเพล็กซร์เีทริน์ 1YL หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย 

23 

3.12. รายละเอยีดการลงทนุในตา่งประเทศ :  

มนีโยบายการลงทนุซึง่สง่ผลใหม้ ีnet exposure ทีเ่กีย่วขอ้งกับความเสีย่งต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบ
ปีบญัชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

3.13. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุ :  

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในประเทศ :  

บรษัิทจัดการจะลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิี
อื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรือมีประกาศแกไ้ขหรือเพิม่เตมิประเภทหรือลักษณะของ
หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ 

สว่นที ่1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

1.  ตราสาร TS หมายความวา่ ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนอืจากทรัพยส์นิทีร่ะบใุนขอ้ 3.13.1 ซึง่มี
คณุสมบตัติามหลักเกณฑท์ีค่รบถว้น ดังนี้ 

1.1 ไมม่ขีอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขทีทํ่าใหผู้ล้งทนุมภีาระผกูพันมากกวา่มลูคา่เงนิลงทนุในตราสาร 

1.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนได ้
ดําเนินการใหม้กีารรับโอนสทิธเิรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารที่กฎหมายกําหนด หรอืมเีงื่อนไขให ้
กองทนุสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3 มขีอ้มูลเกีย่วกับตราสารที่ถูกตอ้งครบถว้นและมกีารปรับปรุงเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ ซึง่บรษัิท
จัดการสามารถเขา้ถงึไดเ้พือ่นํามาประกอบการพจิารณาตัดสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ และมขีอ้มูล
ราคาทีส่ะทอ้นมูลค่ายุตธิรรม โดยขอ้มูลดังกล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไดซ้ ึง่จัดทําตาม
หลักวชิาการอนัเป็นทีย่อมรับในระดับสากล 

2.  คณุสมบตัแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุของตราสารเพิม่เตมิจากทีกํ่าหนดในขอ้ 1. 

2.1  ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดังกล่าวเพือ่ชําระหนี้การคา้ B/E หรอื P/N 
ดังกลา่วตอ้งมกีารรับอาวัลหรอืรับรองโดยบคุคลดังนี ้ 

2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบนัการเงนิ  

2.1.2  ธนาคารออมสนิ  

2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.1.4  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5  ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

2.1.6  ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  

2.1.7  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

2.1.8  สถาบนัการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะทํานองเดยีวกบัผูรั้บฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 

ทัง้นี้ การอาวัลหรอืการรับรองดังกล่าวตอ้งเป็นการอาวัลหรอืการรับรองผูส้ั่งจ่ายหรอืผูอ้อกตั๋วทัง้จํานวน
รวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบไุวใ้น B/E หรอื P/N  

2.2  การลงทนุใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขเพิม่เตมิดังนี้ 

2.2.1  SN มกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งองิกับ underlying ประเภทเดยีวกับ underlying ของ 
derivatives ตามทีร่ะบใุนสว่นที ่6 ขอ้ 1 

2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมผีลทําใหก้องทุนตอ้งรับมอบทรัพยส์นิใดๆ ทรัพยส์นินัน้ตอ้งเป็น
ทรัพยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่กําหนดโดย International 
Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพยส์นิทีส่ามารถเปลีย่นมอืได ้โดยกอ่นการ
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ลงทุน บลจ. ตอ้งจัดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับการลงทุนทีอ่าจทําใหก้องทุนตอ้งรับมอบทรัพยส์นิ
ดังกลา่วไวใ้นหนังสอืชีช้วน 

2.2.3  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่มขีอ้กําหนดหา้มเปลีย่นมอื ผูอ้อก SN ตอ้งยนิยอมใหก้องทนุสามารถไถถ่อน 
SN ดังกลา่วกอ่นครบอาย ุเมือ่ บลจ. รอ้งขอได ้

2.2.4  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในประเทศ  บลจ. ตอ้งดําเนนิการจัดใหม้ขีอ้ตกลงกับผูอ้อก SN 
ดังตอ่ไปนีก้อ่นการลงทนุ 

2.2.4.1  ใหผู้อ้อก SN คํานวณและแจง้มลูค่ายตุธิรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที ่15 และวันสดุทา้ย
ของแต่ละเดือน ทัง้นี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ใหคํ้านวณและแจง้มูลค่า
ยตุธิรรมภายในวันทําการถัดไป   

2.2.4.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ราคาของ SN อยา่งมนัียสําคัญ ใหผู้อ้อก SN คํานวณ
และแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทันท ี 

ความในวรรคหนึง่ไมนํ่ามาใชบ้ังคับกับกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่ขึน้ทะเบยีนกับ TBMA และมกีารเสนอขายตาม
หลักเกณฑท์ีกํ่าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให ้
เสนอขายตราสารหนีท้ีอ่อกใหม ่

สว่นที ่2 : ทรัพยส์นิประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่
ภายใตบ้งัคับกฎหมายไทย 

ตอ้งมคีณุสมบตัแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุดังนี้ 

1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

1.1  มคีุณสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกับขอ้กําหนดสําหรับตราสาร TS ใน
สว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

1.2  ในกรณีทีก่องทนุไปลงทนุในหน่วย CIS ของ MF  MF ดังกลา่วตอ้งมนีโยบายการลงทุนดังนี้ (ไมใ่ช ้

กบัการลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวมทองคําทีล่งทนุในทองคําแทง่)  

1.2.1  มกีารลงทนุในทรัพยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนดิเดยีวกบัทีก่องทนุสามารถลงทนุได ้

1.2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สนิเมือ่ใชว้ธิีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม
หลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนัน้ 

1.2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สนิเมือ่ใชว้ธิีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม
หลักเกณฑ ์product limit สําหรับทรัพยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทนุนัน้ 

1.2.4  มกีารลงทนุใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ ์global exposure limit ของกองทนุนัน้ 

(อตัราสว่นการลงทนุใน derivatives ทีคํ่านวณตามประเภททรัพยส์นิ (product limit) ซึง่เป็นการเขา้ทํา  

  ธรุกรรม derivatives ทีม่ใิชเ่พือ่การลดความเสีย่ง (non-hedging)) 

1.3 ในกรณีทีก่องทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหน่วย CIS ของ MF  MF ดังกลา่วตอ้งไมใ่ชก่องทุนรวมฟีด
เดอร ์

2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนอืจากทีกํ่าหนดในขอ้ 1. 

2.1  มคีุณสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกับขอ้กําหนดสําหรับตราสาร TS ใน
สว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

2.2  จดทะเบยีนซือ้ขายใน SET 

สว่นที ่3 : ทรัพยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของผูรั้บฝากดังนี้ 

1.  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบนัการเงนิ  

2.  ธนาคารออมสนิ  

3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
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4.  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.  บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย  

6.  ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

7.  ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  

8.  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

9.  สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10.  สถาบนัการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะทํานองเดยีวกบัผูรั้บฝากตาม 1. - 9. 

สว่นที ่4 : ธรุกรรมประเภทการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo) 

การลงทนุใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑด์ังนี ้

1.  คูส่ญัญา  ตอ้งเป็นนติบิคุคลดังนีท้ีส่ามารถเขา้เป็นคูส่ญัญาใน reverse repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1  ธพ. 

1.2  บง. 

1.3  บค. 

1.4  บล. 

1.5  บรษัิทประกนัภยั 

1.6  ธปท. 

1.7  กองทนุฟ้ืนฟ ู

1.8  นติบิคุคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ 

1.9  สว่นราชการและรัฐวสิาหกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2.  ตราสารทีใ่ชใ้นการทํา reverse repo  ตอ้งเป็นตราสารดังนี ้

2.1  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศตอ้งม ี
credit rating อยูใ่นอนัดับ investment grade  

2.2  B/E P/N บตัรเงนิฝาก ศกุกู หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธพ. บง. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ 
เป็นผูม้ภีาระผกูพัน ซึง่มอีายคุงเหลอืไมเ่กนิ 1 ปี 

2.3  B/E หรอื P/N ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กํีาหนดวันใชเ้งนิตามตั๋วไมเ่กนิ 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และ
เป็นตั๋วทีถ่งึกําหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้ห็น 

2.4  B/E P/N หรอืศกุกู ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วันนับแตว่ันทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้

2.4.1  ม ีissue rating หรอื issuer rating อยูใ่นอันดับแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating ตอ้งเป็น 
credit rating ทีไ่ดม้าจากการจัด credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2  ม ีguarantor rating อยูใ่นอนัดับ investment grade  

2.5  ตราสารหนี้ซ ึง่มอีายคุงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี้ หรอืทีม่ขีอ้มูล
ราคาที่น่าเชือ่ถือและอา้งองิไดซ้ ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวตอ้งม ีcredit 
rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้ 

2.5.1  ม ีcredit rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อันดับแรก หรอื credit rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้ับ 
credit rating ระยะสัน้ดังกลา่วตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.5.2  ม ีcredit rating ระยะยาวอยูใ่น 3 อนัดับแรก 

2.6  ตราสารหนีซ้ ึง่มอีายคุงเหลอืไมเ่กนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี้ หรอืทีม่ขีอ้มลู
ราคาที่น่าเชือ่ถือและอา้งองิไดซ้ ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวตอ้งม ีcredit 
rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้ 
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2.6.1  ม ีcredit rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อันดับแรก หรอื credit rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้ับ 
credit rating ระยะสัน้ดังกลา่วตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.6.2  ม ีcredit rating ระยะยาวอยูใ่น 4 อนัดับแรก 

2.7  ทรัพยส์นิอืน่ตามทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิม่เตมิ 

3.  ระยะเวลาการรับชําระหนีข้อง reverse repo  ตอ้งไมเ่กนิ 90 วัน 

4.  ขอ้กําหนดเพิม่เตมิที ่บลจ. ตอ้งปฏบิัตสํิาหรับการลงทุนใน reverse repo ตามเกณฑท์ีสํ่านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

สว่นที ่5 :  ธรุกรรมประเภทการใหย้มืหลักทรัพย ์(securities lending)  

ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุดังนี้ 

1.  คู่สัญญา ตอ้งมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีที่
คูส่ญัญาดังกลา่วกระทําการในฐานะตัวแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบคุคลดงันีท้ีส่ามารถประกอบธรุกจิหรอื
ดําเนนิกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธรุกจิ SBL 

1.2  ธปท. 

1.3  กองทนุฟ้ืนฟ ู

1.4  ธนาคารเพือ่การนําเขา้และการสง่ออกแหง่ประเทศไทย 

1.5  ธพ. 

1.6  บง. 

1.7  บล. 

1.8  บรษัิทประกนัชวีติ 

1.9  กองทนุสว่นบคุคลทีม่มีลูคา่ทรัพยส์นิของผูล้งทนุแตล่ะรายตัง้แต ่1 ลา้นบาทขึน้ไป 

1.10  กองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ 

1.11  นติบิคุคลอืน่ตามทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิม่เตมิ 

2.  หลักทรัพยท์ีใ่หย้มื  ตอ้งเป็นหลักทรัพยท์ีอ่ยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพยข์องศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์
หรอืหลักทรัพยท์ี ่ธปท. ทําหนา้ทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลักทรัพย ์ 

3.  การวางหรอืเรยีกหลักประกนั  บลจ. ตอ้งดําเนนิการดังนี ้

3.1  ดําเนนิการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลักประกันจากผูย้มืเพือ่เป็นประกันการใหย้มืหลักทรัพย ์โดยตอ้ง
เป็นหลักประกนัดังนี ้ 

3.1.1  เงนิสด 

3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย 

3.1.3  B/E P/N บัตรเงนิฝาก ศุกกู หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธพ. บง. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้
ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพัน  

3.1.4  B/E หรอื P/N ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กํีาหนดวันใชเ้งนิตามตั๋วไมเ่กนิ 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว
และเป็นตั๋วทีถ่งึกําหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้ห็น 

3.1.5  B/E P/N หรอืศุกกู ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วันนับแต่วันทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่
ดังนี ้

3.1.5.1  ม ีissue rating หรอื issuer rating อยูใ่นอันดับแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating ตอ้งเป็น 
credit rating ทีไ่ดม้าจากการจัด credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.1.5.2  ม ีguarantor rating อยูใ่นอนัดับ investment grade  
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3.1.6  ตราสารหนีท้ีม่ ีcredit rating อยูใ่นอนัดับ investment grade 

3.1.7  หนังสอืค้ําประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้กก่องทนุเพือ่เป็นประกนัการคนืหลักทรัพยใ์หแ้กก่องทนุ  

3.1.8  หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชือ่อยู่ในดัชนี SET50  ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนไม่มนีโยบายการ
ลงทนุในตราสารทนุ กองทนุจะรับหลักประกนัดังกลา่วไมไ่ด ้

3.1.9  หน่วยลงทนุของ MMF 

3.2  ดําเนนิการใหก้องทนุมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืดําเนนิการโดยวธิอีืน่ซ ึง่จะ
มผีลให ้บลจ. สามารถบงัคับชําระหนีเ้อาจากหลักประกนัดังกลา่วไดโ้ดยพลัน 

3.3  หา้มนําหลักประกนัตาม 3.1 ทีก่องทนุมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายตอ่หรอืทําใหไ้มส่ามารถบงัคบัตาม
หลักประกนันัน้ได ้เวน้แตเ่ป็นการบงัคับชําระหนีต้ามขอ้ตกลงในธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพยนั์น้เอง 

3.4  ดํารงมลูคา่หลักประกนั ณ สิน้วัน ≥ 100% ของมลูคา่หลักทรัพยท์ีใ่หย้มื 

3.5  ในกรณีทีห่ลักประกนัเป็นเงนิสด ใหนํ้าเงนิสดดังกลา่วไปลงทนุโดยทันทใีนทรัพยส์นิดังนี ้

3.5.1  เงนิฝากใน ธพ.  หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ 

3.5.2  บตัรเงนิฝากหรอื P/N ดังนี ้

3.5.2.1  บตัรเงนิฝาก หรอื P/N ที ่ธพ. บง. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้เป็นผูม้ภีาระผกูพัน 

3.5.2.2  P/N ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กํีาหนดวันใชเ้งนิตามตั๋วไมเ่กนิ 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็น
ตั๋วทีถ่งึกําหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้ห็น 

3.5.2.3  P/N ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วันนับแตว่ันทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อยา่งหนึง่อยา่งใดดังนี้ 

3.5.2.3.1  ม ีissue rating หรอื issuer rating อยูใ่นอันดับแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating ตอ้งเป็น 
credit rating ทีไ่ดม้าจากการจัด credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2  ม ีguarantor rating อยูใ่นอนัดับ investment grade  

3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย 

3.5.4  reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย 

4.  ลักษณะและสาระสําคัญของสญัญา  ใหใ้ชส้ญัญาทีม่ลีักษณะและสาระสําคัญของสญัญาตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยขอ้กําหนดเกีย่วกบัระบบงาน สญัญา
ยมืและใหย้มืหลักทรัพยแ์ละหลักประกนัในธรุกรรมการยมืและใหย้มืหลักทรัพย ์

สว่นที ่6 :  ธรุกรรมประเภท derivatives  ตามหลักเกณฑก์ารลงทนุดังนี ้

1.  ประเภท underlying  derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สัญญาไดต้อ้งม ีunderlying อยา่งใดอยา่ง
หนึง่หรอืหลายอยา่งดังนี้ 

1.1  ทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุได ้

1.2  อตัราดอกเบีย้ 

1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4  เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5  ทองคํา 

1.6  น้ํามนัดบิ 

1.7  ดัชนีกลุ่มสนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 
หรอื 1.9  

1.8  ดัชนทีีม่อีงคป์ระกอบเป็นดัชนตีาม 1.7 

1.9  underlying อืน่ตามทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิม่เตมิ 



กองทนุเปิดไทยพาณิชยค์อมเพล็กซร์เีทริน์ 1YL หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย 

28 

ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกับราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดังกล่าวตอ้งเป็นราคา
ปัจจุบัน (spot price) หรอืราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (futures price) เท่านัน้ ทัง้นี้ ราคาของ 
underlying อืน่ทีไ่มใ่ชด่ัชนี หรอื underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดัชนีดังกล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรับ
อยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพรห่ลาย 

2.  เงือ่นไขการลงทนุ บลจ. จะดําเนนิการลงทนุใน derivatives ไดต้อ่เมือ่ 

2.1  กรณี MF ไดร้ะบเุกีย่วกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทนุไว ้
อยา่งชดัเจนในโครงการ 

2.2  เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้

2.2.1  derivatives on organized exchange 

2.2.2  OTC derivatives ดังนี ้

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สัญญาอกีฝ่ายหนึง่เป็น ธพ. ธนาคารทีม่ี
กฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ตัวแทนซือ้ขาย derivatives หรอืผูค้า้ derivatives 

2.3  ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชําระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมือ่ derivatives สิน้สดุลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็น
ทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุได ้ ทัง้นี้ ไมว่่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธรัิบมอบหรอืมหีนา้ทีส่ง่มอบสนิคา้
นัน้ก็ตาม 

3. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดัชน ี 

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดัชนตีาม 1.7 – 1.8 ดัชนดีังกลา่วตอ้งมลีักษณะดังนี้ 

3.1  เป็นดัชนีทีม่กีารกําหนดวธิกีารคํานวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying 
หรอืปัจจัยต่าง ๆ ทีนํ่ามาใชใ้นการคํานวณ และมกีารคํานวณดัชนีใหเ้ป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมของ
องคป์ระกอบของดัชนี ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจัยดังกล่าวตอ้งมกีารเคลือ่นไหวตามสภาวะตลาดอยา่ง
เป็นอสิระ 

3.2  เป็นดัชนทีีม่ลีักษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้ 

3.2.1  ดัชนทีีม่กีารกระจายตัวอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดัชนทีีม่ลีักษณะใดลักษณะหนึง่ดังนี้ 

3.2.1.1  ดัชนทีีอ่งคป์ระกอบแตล่ะตัวมน้ํีาหนัก ≤ 20% ของน้ําหนักทัง้หมด 

3.2.1.2  ดัชนีทีอ่งคป์ระกอบตัวใดตัวหนึง่มน้ํีาหนัก ≤ 35% ของน้ําหนักทัง้หมดในกรณีทีเ่ป็นไปตาม
สภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตัวอืน่ตอ้งมน้ํีาหนักไมเ่กนิอตัราทีกํ่าหนดใน 3.2.1.1 

การพจิารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไมต่อ้งนําองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกับทองคํา
หรอืน้ํามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2  ดัชนทีีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองคําหรอืน้ํามนัดบิ หรอืเป็นดัชนีราคาทองคํา
หรอืน้ํามนัดบิ 

3.2.3  ดัชนอีืน่ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขครบถว้นดังนี้ 

3.2.3.1  เป็นดัชนทีีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทนุสามารถลงทนุไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2  เมือ่คํานวณเงนิลงทนุตามสดัสว่น (pro rata) เสมอืนหนึง่วา่กองทนุลงทนุในตราสารหรอืสญัญา
นัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนัน้ 

3.3  เป็นดัชนีที่ไดรั้บการพัฒนาโดยสถาบันทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืและทําหนา้ทีไ่ดอ้ย่างอสิระจาก บลจ. 
ทัง้นี ้หากปรากฏวา่สถาบนัดังกลา่วเป็นบรษัิทในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจัดใหม้มีาตรการป้องกัน
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3.4  มกีารแสดงดัชนีนัน้ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสือ่ที่มกีารเสนอขอ้มูลอย่างทัน
เหตกุารณ์ 

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดัชนีกลุ่มสนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนีดังกล่าวตอ้งคํานวณจากตัวแปรอยา่งหนึง่อยา่งใดหรอื
หลายอยา่งดังนี ้
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3.5.1  ราคาปัจจุบัน (spot price) หรอืราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (futures price) ของสนิคา้โภค
ภณัฑ ์

3.5.2 ดัชนีสนิคา้โภคภัณฑท์ีคํ่านวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรอืราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ 
(futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึง่ 

3.5.3  ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีอ่า้งองิกบัดัชนสีนิคา้โภคภณัฑต์าม 3.5.2 

3.6  ในกรณีที่เป็นดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวตอ้งคํานวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอา้งองิจากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรอืตา่งประเทศ หรอืคํานวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บลจ. แสดง
ใหเ้ห็นไดว้า่วธิกีารคํานวณของผูพ้ัฒนาดัชนดีังกลา่วสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.  หลักเกณฑก์ารจัดใหม้ทีรัพยส์นิทีเ่พยีงพอตอ่การชําระหนีต้ามภาระผกูพัน (cover rule) 

บลจ. ตอ้งจัดใหม้ทีรัพยส์นิของกองทุนที่มคีุณภาพและมสีภาพคล่องในจํานวนที่เพียงพอต่อภาระที่
กองทนุอาจตอ้งชําระหนีต้ามขอ้ตกลงเมือ่ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทนุใน derivatives 
นัน้ และเป็นไปตามทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

5.  หลักเกณฑเ์พิม่เตมิสําหรับการลงทนุทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 

ในกรณีที ่บลจ. ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไมใ่ชส่ ิง่เดยีวกับทรัพยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การ
ลงทนุใน derivatives ดังกลา่วตอ้งเป็นไปตามทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

6.  หลักเกณฑเ์พิม่เตมิสําหรับการลงทนุใน OTC derivatives 

บลจ. ตอ้งจัดใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้

6.1  ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่คํานวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที ่15 
และวันสดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่ันดังกล่าวเป็นวันหยดุทําการของ บลจ.  ใหคํ้านวณและ
แจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวันทําการถัดไป 

6.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนัียสําคัญ ใหคู้่สัญญาอกี
ฝ่ายหนึง่คํานวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันท ี

6.3  คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมือ่ บลจ. รอ้งขอได ้

7.  หลักเกณฑเ์พิม่เตมิสําหรับการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives 

บลจ. ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขดังนี้ 

7.1  เขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพือ่การลดความเสีย่งเทา่นัน้ 

7.2  เขา้เป็นคู่สัญญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีักษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกับธุรกรรม
อยา่งหนึง่อยา่งใด ดังนี ้

7.2.1  Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก ่การตกลงในฐานะผูซ้ ือ้ประกนัความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้ง
กับความสามารถในการชําระหนี้ตาม obligation ของผูผู้กพันตาม obligation นัน้ โดยคู่สัญญาทีอ่ยูใ่น
ฐานะผูข้ายประกันความเสีย่งมภีาระผูกพันทีจ่ะตอ้งชําระเงนิตามขอ้ตกลงซือ้ประกันความเสีย่งเมือ่เกดิ 
credit event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกันความเสีย่งครบกําหนดทันท ี(ในกรณีทีไ่มเ่กดิ credit 
event ขอ้ตกลงจะสิน้สุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ  ทัง้นี้ ไม่ว่า obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว 
(Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึง่กําหนดใหผู้ข้ายประกันความ
เสีย่งมหีนา้ทีช่ําระหนีเ้มือ่เกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึง่เป็นรายแรก (First 
to Default Swap) หรอืเมือ่เกดิ credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการหนึง่ในกลุ่ม 
obligation ซึง่จะมกีารชําระราคากันเฉพาะในสว่นของสนิทรัพยร์ายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบกําหนดเมือ่
เกดิ credit event ขึน้กบั obligation ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก ่การตกลงในฐานะผูซ้ ือ้ประกันความเสีย่งของสนิทรัพย์
อา้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดรั้บจากสนิทรัพยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกันความเสีย่งมี
ภาระผกูพันทีจ่ะจา่ยผลตอบแทนในอัตราคงทีห่รอือัตราลอยตัวทีอ่า้งองิกับอัตราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลง
กัน และสว่นทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิ เพือ่แลกกับการทีผู่ซ้ ือ้ประกันความ
เสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่พิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิใหก้ับผูข้าย
ประกนัความเสีย่ง จนกวา่จะเกดิ credit event หรอืครบกําหนดสญัญา (กรณีไมเ่กดิ credit event) 
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7.3  ตอ้งใชส้ัญญามาตรฐานตามทีกํ่าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) หรอืสญัญามาตรฐานอืน่ตามทีสํ่านักงานยอมรับ ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีักษณะดังนี ้

7.3.1  มีผลใชบ้ังคับไดต้ามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแยง้กับกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพยห์รอืกฎหมายอืน่ 

7.3.2  ไม่มีขอ้กําหนดที่ทําใหส้ทิธทิี่กําหนดไวใ้นตราสารหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ที่ credit 
derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป 

7.3.3  ไมม่ขีอ้กําหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้กคู่ส่ญัญา 

สว่นที ่7 : ทรัพยส์นิประเภทหน่วย private equity 

การลงทนุในหน่วย private equity เป็นไปตามหลักเกณฑด์ังนี ้

บรษัิทจัดการจะลงทุนในหน่วย private equity ทีม่คีุณสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุน
เชน่เดยีวกบัขอ้กําหนดสําหรับตราสาร TS ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

ในกรณีกองทุนรวมเขา้ผูกพันตามขอ้ตกลงกับกจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) บรษัิทจัดการจะ
ลงทุนในหน่วย private equity ไดโ้ดยไม่มขีอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขทีทํ่าใหผู้ล้งทุนเขา้ผูกพันมากกว่า
ขอ้ตกลงจํานวนเงนิขัน้ตํ่าทีจ่ะลงทนุ 

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในตา่งประเทศ 

บรษัิทจัดการจะลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิี
อื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรือมีประกาศแกไ้ขหรือเพิม่เตมิประเภทหรือลักษณะของ
หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ 

ทัง้นี ้การลงทนุในตราสารหรอืสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสัญญาดังกล่าวตอ้งเสนอขายหรอืเป็น
การทําสญัญาในประเทศทีม่หีน่วยงานกํากบัดแูลดา้นหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญั
ของ IOSCO หรอืทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE หรอืเป็น
ตราสารของบรษัิททีจ่ัดตัง้และเสนอขายใน GMS  

สว่นที ่1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 

1.  ตราสาร TS หมายความวา่ ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนอืจากทรัพยส์นิทีร่ะบใุนขอ้ 3.13.2 ซึง่มี
คณุสมบตัติามหลักเกณฑท์ีค่รบถว้น ดังนี้ 

1.1 ไมม่ขีอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขทีทํ่าใหผู้ล้งทนุมภีาระผกูพันมากกวา่มลูคา่เงนิลงทนุในตราสาร 

1.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนได ้
ดําเนินการใหม้กีารรับโอนสทิธเิรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารที่กฎหมายกําหนด หรอืมเีงื่อนไขให ้
กองทนุสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3 มขีอ้มูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกตอ้งครบถว้นและมกีารปรับปรุงเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอซึง่ บลจ. 
สามารถเขา้ถงึไดเ้พือ่นํามาประกอบการพจิารณาตัดสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ และมขีอ้มูลราคาที่
สะทอ้นมูลค่ายุตธิรรม โดยขอ้มูลดังกล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มูลที่เชือ่ถือไดซ้ ึง่จัดทําตามหลัก
วชิาการอนัเป็นทีย่อมรับในระดับสากล 

2.  คณุสมบตัแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุของตราสารเพิม่เตมิจากทีกํ่าหนดในขอ้ 1. 

2.1  ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดังกล่าวเพือ่ชําระหนี้การคา้ B/E หรอื P/N 
ดังกลา่วตอ้งมกีารรับอาวัลหรอืรับรองโดยบคุคลดังนี ้ 

2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบนัการเงนิ  

2.1.2  สถาบนัการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะทํานองเดยีวกบัผูรั้บฝากตาม 2.1.1 

ทัง้นี ้การอาวัลหรอืการรับรองดังกล่าวตอ้งเป็นการอาวัลหรอืการรับรองผูส้ั่งจ่ายหรอืผูอ้อกตั๋ว ทัง้จํานวน
รวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบไุวใ้น B/E หรอื P/N  

2.2  การลงทนุใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขเพิม่เตมิดังนี้ 
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2.2.1  SN มกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งองิกับ underlying ประเภทเดยีวกับ underlying ของ 
derivatives ตามทีร่ะบใุนสว่นที ่6 ขอ้ 1 

2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมผีลทําใหก้องทุนตอ้งรับมอบทรัพยส์นิใดๆ ทรัพยส์นินัน้ตอ้งเป็น
ทรัพยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่กําหนดโดย International 
Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพยส์นิทีส่ามารถเปลีย่นมอืได ้โดยกอ่นการ
ลงทุน บลจ. ตอ้งจัดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับการลงทุนทีอ่าจทําใหก้องทุนตอ้งรับมอบทรัพยส์นิ
ดังกลา่วไวใ้นหนังสอืชีช้วน 

2.2.3  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่มขีอ้กําหนดหา้มเปลีย่นมอื ผูอ้อก SN ตอ้งยนิยอมใหก้องทนุสามารถไถถ่อน 
SN ดังกลา่วกอ่นครบอาย ุเมือ่ บลจ. รอ้งขอ 

2.2.4  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในต่างประเทศ ตอ้งปรากฎว่า SN นัน้มรีาคาปรากฏในระบบขอ้มลู
ทีน่่าเชือ่ถอืไดซ้ ึง่เป็นทีย่อมรับโดยทั่วไปของธรรมเนียมปฏบิัตสิากล และ บลจ. ตอ้งดําเนนิการจัดใหม้ี
ขอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดังตอ่ไปนีก้อ่นการลงทนุ 

2.2.4.1 ใหผู้อ้อก SN สง่ราคาทีเ่ป็นมลูคา่ยตุธิรรมของ SN ซึง่เกดิจากวธิกีารคํานวณเดยีวกับทีใ่ชใ้นการ
คํานวณราคาทีแ่สดงในระบบขอ้มลูทีน่่าเชือ่ถอืดังกล่าว ให ้บลจ. ทุกวันที ่15 และวันสดุทา้ยของแต่ละ
เดอืน  ทัง้นี ้ในกรณีทีว่ันดังกล่าวเป็นวันหยดุทําการของ บลจ. ใหคํ้านวณและแจง้มลูค่ายตุธิรรมภายใน
วันทําการถัดไป 

2.2.4.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ราคาของ SN อยา่งมนัียสําคัญ ใหผู้อ้อก SN สง่ราคา
ทีเ่ป็นมลูคา่ยตุธิรรมของ SN มายงั บลจ. ทันท ี

สว่นที ่2 : ทรัพยส์นิประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่
ภายใตบ้งัคับกฎหมายตา่งประเทศ 

ตอ้งมคีณุสมบตัแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุดังนี้ 

1.  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

1.1.  มคีุณสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกับขอ้กําหนดสําหรับตราสาร TS ใน
สว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

1.2  เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศทีม่ลีักษณะดังนี ้

1.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใตก้ารกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศทีกํ่ากับดูแลดา้น
หลักทรัพยแ์ละตลาดซือ้ขายหลกัทรัพยซ์ ึง่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืเป็นหน่วยของกองทนุ CIS 
ตา่งประเทศทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

1.2.2  CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใตก้ารกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลทีเ่ป็น
สมาชกิสามญัของ IOSCO 

1.2.3  ในกรณีที ่MF ไปลงทนุในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าว
ตอ้งอยู่ภายใตห้ลักเกณฑก์ารกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพือ่ผู ้
ลงทนุรายยอ่ยของประเทศนัน้ 

1.3  ประเทศทีกํ่ากบัดแูลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอยา่งเพยีงพอ 
ทัง้นี ้ตามรายชือ่ประเทศทีสํ่านักงานกําหนด 

1.4.  ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวตอ้งมกีาร
จํากดัการกูย้มืไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตจํุาเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมนีโยบาย
การลงทุนดังนี้ (ไม่ใชก้ับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองคําที่
ลงทนุในทองคําแทง่) 

1.4.1  มกีารลงทุนในทรัพยส์นิเมื่อใชว้ธิีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม
หลักเกณฑ ์single entity limit ของ MF นัน้ ทัง้นี ้หลักเกณฑด์ังกลา่วไมใ่ชก้บักรณีทรัพยส์นิทีเ่ป็น SIP 

1.4.2  มกีารลงทุนในทรัพย์สนิเมือ่ใชว้ธิีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์product limit สําหรับทรัพยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้ 

1.4.3  มกีารลงทนุใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ ์global exposure limit  ของ MF นัน้ 
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(อตัราสว่นการลงทนุใน derivatives ทีคํ่านวณตามประเภททรัพยส์นิ (product limit) ซึง่เป็นการเขา้ทํา  
 ธรุกรรม derivatives ทีม่ใิชเ่พือ่การลดความเสีย่ง (non-hedging)) 

ในกรณีกองทนุ CIS ตา่งประเทศที ่MF ลงทนุ ตอ้งเป็นกองทนุทีมุ่ง่เนน้ลงทนุในทรัพยส์นิซึง่เป็นประเภท
และชนดิเดยีวกับที ่MF สามารถลงทุนได ้และเมือ่นําทรัพยส์นิทีไ่ม่สามารถลงทุนไดม้าคํานวณตาม
สดัสว่น (pro rata) แลว้จะตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของ NAV ของ MF ดังกลา่ว 

1.5 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS 
ตา่งประเทศดังกลา่วตอ้งไมใ่ชก่องทนุทีม่ลีักษณะทํานองเดยีวกบักองทนุรวมฟีดเดอร ์ เวน้แต่เป็นกรณีที่
มคีวามจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  ทัง้นี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานโดย
กอ่นการลงทุน บลจ. จะจัดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู เหตุผลความจําเป็นและค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การลงทนุในลักษณะดังกลา่วไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย 

2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนอืจากทีกํ่าหนดในขอ้ 1 

2.1  มคีุณสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกับขอ้กําหนดสําหรับตราสาร TS ใน
สว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

2.2  จดทะเบยีนในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

สว่นที ่3 :  ทรัพยส์นิประเภทเงนิฝากตา่งประเทศ หรอืตราสารตา่งประเทศทีเ่ทยีบเทา่เงนิฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากตา่งประเทศ หรอืตราสารตา่งประเทศทีเ่ทยีบเทา่เงนิฝาก ของผูรั้บฝากดังนี้ 

1.  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบนัการเงนิ  

2.  สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

3.  สถาบนัการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะทํานองเดยีวกับผูรั้บฝากตาม 1. - 2. 

สว่นที ่4 :  ธรุกรรมประเภทการซือ้โดยมสีญัญาขายคนืในตา่งประเทศ (reverse repo) 

โดยเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

สว่นที ่5 :  ธรุกรรมประเภทการใหย้มืหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศ (securities lending)  

โดยเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

สว่นที ่6 :  ธรุกรรมประเภท derivatives ในตา่งประเทศ ตามหลักเกณฑก์ารลงทนุดังนี้ 

1.  ประเภท underlying  derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สัญญาไดต้อ้งม ีunderlying อยา่งใดอยา่ง
หนึง่หรอืหลายอยา่งดังนี้ 

1.1  ทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุได ้

1.2  อตัราดอกเบีย้ 

1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4  เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5  ทองคํา 

1.6  น้ํามนัดบิ 

1.7  ดัชนีกลุ่มสนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 
หรอื 1.9  

1.8  ดัชนทีีม่อีงคป์ระกอบเป็นดัชนตีาม 1.7 

1.9  underlying อืน่ตามทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิม่เตมิ 

ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกับราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดังกล่าวตอ้งเป็นราคา
ปัจจุบัน (spot price) หรอืราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (futures price) เท่านัน้ ทัง้นี้ ราคาของ 
underlying อืน่ทีไ่มใ่ชด่ัชนี หรอื underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดัชนีดังกล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรับ
อยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพรห่ลาย 
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2.  เงือ่นไขการลงทนุ บลจ. จะดําเนนิการลงทนุใน derivatives ไดต้อ่เมือ่ 

2.1  กรณี MF ไดร้ะบเุกีย่วกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทนุไว ้
อยา่งชดัเจนในโครงการ 

2.2  เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้

2.2.1  derivatives on organized exchange 

2.2.2  OTC derivatives ดังนี ้

2.2.2.1  กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมคีู่สัญญาอกีฝ่ายหนึง่เป็นนติบิคุคลทีไ่ดรั้บ
อนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิ derivatives ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลโดยหน่วยงานกํากบัดแูลดา้นหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO  หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.3  ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชําระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมือ่ derivatives สิน้สดุลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็น
ทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุได ้ ทัง้นี้ ไมว่่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธรัิบมอบหรอืมหีนา้ทีส่ง่มอบสนิคา้
นัน้ก็ตาม 

3.  หลักเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดัชน ี 

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดัชนตีาม 1.7 – 1.8 ดัชนดีังกลา่วตอ้งมลีักษณะดังนี้ 

3.1  เป็นดัชนีทีม่กีารกําหนดวธิกีารคํานวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying 
หรอืปัจจัยต่าง ๆ ทีนํ่ามาใชใ้นการคํานวณ และมกีารคํานวณดัชนีใหเ้ป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมของ
องคป์ระกอบของดัชน ี ทัง้นี ้underlying หรอืปัจจัยดังกลา่วตอ้งมกีารเคลือ่นไหวตามสภาวะตลาดอยา่ง
เป็นอสิระ 

3.2  เป็นดัชนทีีม่ลีักษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้ 

3.2.1  ดัชนทีีม่กีารกระจายตัวอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดัชนทีีม่ลีักษณะใดลักษณะหนึง่ดังนี้ 

3.2.1.1  ดัชนทีีอ่งคป์ระกอบแตล่ะตัวมน้ํีาหนัก ≤ 20% ของน้ําหนักทัง้หมด 

3.2.1.2  ดัชนทีีอ่งคป์ระกอบตัวใดตัวหนึง่มน้ํีาหนัก ≤ 35% ของน้ําหนักทัง้หมด 

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตัวอืน่ตอ้งมน้ํีาหนักไมเ่กนิอัตราทีกํ่าหนดใน 3.2.1.1
การพจิารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไมต่อ้งนําองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกับทองคํา
หรอืน้ํามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2  ดัชนทีีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองคําหรอืน้ํามนัดบิ หรอืเป็นดัชนีราคาทองคํา
หรอืน้ํามนัดบิ 

3.2.3  ดัชนอีืน่ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขครบถว้นดังนี ้

3.2.3.1  เป็นดัชนทีีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทนุสามารถลงทนุไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2  เมือ่คํานวณเงนิลงทนุตามสดัสว่น (pro rata) เสมอืนหนึง่วา่กองทนุลงทนุในตราสารหรอืสญัญา
นัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนัน้ 

3.3  เป็นดัชนีที่ไดรั้บการพัฒนาโดยสถาบันทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืและทําหนา้ทีไ่ดอ้ย่างอสิระจาก บลจ. 
ทัง้นี ้หากปรากฏวา่สถาบนัดังกลา่วเป็นบรษัิทในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจัดใหม้มีาตรการป้องกัน
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดัชนีนัน้ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสือ่ที่มกีารเสนอขอ้มูลอย่างทัน
เหตกุารณ์ 

3.5  ในกรณีทีเ่ป็นดัชนกีลุม่สนิคา้โภคภณัฑ ์ดัชนดีังกลา่วตอ้งคํานวณจากตัวแปรอยา่งหนึง่อยา่งใดหรอื
หลายอยา่งดังนี ้

3.5.1  ราคาปัจจุบัน (spot price) หรอืราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (futures price) ของสนิคา้โภค
ภณัฑ ์

3.5.2  ดัชนีสนิคา้โภคภัณฑท์ีคํ่านวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรอืราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ 
(futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึง่ 
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3.5.3  ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีอ่า้งองิกบัดัชนสีนิคา้โภคภณัฑต์าม 3.5.2 

3.6  ในกรณีที่เป็นดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวตอ้งคํานวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอา้งองิจากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรอืตา่งประเทศ หรอืคํานวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บลจ. แสดง
ใหเ้ห็นไดว้า่วธิกีารคํานวณของผูพ้ัฒนาดัชนดีังกลา่วสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.  หลักเกณฑก์ารจัดใหม้ทีรัพยส์นิทีเ่พยีงพอตอ่การชําระหนีต้ามภาระผกูพัน (cover rule) 

บลจ. ตอ้งจัดใหม้ทีรัพยส์นิของกองทุนที่มคีุณภาพและมสีภาพคล่องในจํานวนที่เพียงพอต่อภาระที่
กองทนุอาจตอ้งชําระหนีต้ามขอ้ตกลงเมือ่ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทนุใน derivatives 
นัน้ และเป็นไปตามทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

5.  หลักเกณฑเ์พิม่เตมิสําหรับการลงทนุทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 

ในกรณีที ่บลจ. ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไมใ่ชส่ ิง่เดยีวกับทรัพยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การ
ลงทนุใน derivatives ดังกลา่วตอ้งเป็นไปตามทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด   

6.  หลักเกณฑเ์พิม่เตมิสําหรับการลงทนุใน OTC derivatives 

บลจ. ตอ้งจัดใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้

6.1  ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่คํานวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที ่15 
และวันสดุทา้ยของแตล่ะเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีว่ันดังกล่าวเป็นวันหยดุทําการของ บลจ.  ใหคํ้านวณและ
แจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวันทําการถัดไป 

6.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนัียสําคัญ ใหคู้่สัญญาอกี
ฝ่ายหนึง่คํานวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันท ี

6.3  คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมือ่ บลจ. รอ้งขอได ้

7.  หลักเกณฑเ์พิม่เตมิสําหรับการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives 

บลจ. ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขดังนี้ 

7.1  เขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพือ่การลดความเสีย่งเทา่นัน้ 

7.2  เขา้เป็นคู่สัญญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีักษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกับธุรกรรม
อยา่งหนึง่อยา่งใด ดังนี ้

7.2.1  Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก ่การตกลงในฐานะผูซ้ ือ้ประกนัความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้ง
กับความสามารถในการชําระหนี้ตาม obligation ของผูผู้กพันตาม obligation นัน้ โดยคู่สัญญาทีอ่ยูใ่น
ฐานะผูข้ายประกันความเสีย่งมภีาระผูกพันทีจ่ะตอ้งชําระเงนิตามขอ้ตกลงซือ้ประกันความเสีย่งเมือ่เกดิ 
credit event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกันความเสีย่งครบกําหนดทันท ี(ในกรณีทีไ่มเ่กดิ credit 
event ขอ้ตกลงจะสิน้สุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ  ทัง้นี้ ไม่ว่า obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว 
(Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึง่กําหนดใหผู้ข้ายประกันความ
เสีย่งมหีนา้ทีช่ําระหนีเ้มือ่เกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึง่เป็นรายแรก (First 
to Default Swap) หรอืเมือ่เกดิ credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการหนึง่ในกลุ่ม 
obligation ซึง่จะมกีารชําระราคากันเฉพาะในสว่นของสนิทรัพยร์ายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบกําหนดเมือ่
เกดิ credit event ขึน้กบั obligation ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก ่การตกลงในฐานะผูซ้ ือ้ประกันความเสีย่งของสนิทรัพย์
อา้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดรั้บจากสนิทรัพยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกันความเสีย่งมี
ภาระผกูพันทีจ่ะจา่ยผลตอบแทนในอัตราคงทีห่รอือัตราลอยตัวทีอ่า้งองิกับอัตราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลง
กัน และสว่นทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิ เพือ่แลกกับการทีผู่ซ้ ือ้ประกันความ
เสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่พิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิใหก้ับผูข้าย
ประกนัความเสีย่ง จนกวา่จะเกดิ credit event หรอืครบกําหนดสญัญา (กรณีไมเ่กดิ credit event) 

7.3  ตอ้งใชส้ัญญามาตรฐานตามทีกํ่าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) หรอืสญัญามาตรฐานอืน่ตามทีสํ่านักงานยอมรับ ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีักษณะดังนี ้

7.3.1  มีผลใชบ้ังคับไดต้ามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแยง้กับกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพยห์รอืกฎหมายอืน่ 
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7.3.2  ไม่มีขอ้กําหนดที่ทําใหส้ทิธทิี่กําหนดไวใ้นตราสารหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ที่ credit 
derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป 

7.3.3  ไมม่ขีอ้กําหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้กคู่ส่ญัญา 

สว่นที ่7 : ทรัพยส์นิประเภทหน่วย private equity 

การลงทนุในหน่วย private equity เป็นไปตามหลักเกณฑด์ังนี ้

บรษัิทจัดการจะลงทุนในหน่วย private equity ทีม่คีุณสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุน
เชน่เดยีวกบัขอ้กําหนดสําหรับตราสาร TS ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

ในกรณีกองทุนรวมเขา้ผูกพันตามขอ้ตกลงกับกจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) บรษัิทจัดการจะ
ลงทุนในหน่วย private equity ไดโ้ดยไม่มขีอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขทีทํ่าใหผู้ล้งทุนเขา้ผูกพันมากกว่า
ขอ้ตกลงจํานวนเงนิขัน้ตํ่าทีจ่ะลงทนุ 

3.14. อตัราสว่นการลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวม: 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอืน่ เพื่อเป็นทรัพยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและ
ตา่งประเทศ 

บรษัิทจัดการจะลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิี
อื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรือมีประกาศแกไ้ขหรือเพิม่เตมิประเภทหรือลักษณะของ
หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ 

สว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทนุทีคํ่านวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  

2.1 กรณีม ีcredit rating อยูใ่น 2 อนัดับแรกขึน้ไป ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2.2 กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment 
grade แตตํ่่ากวา่ 2 อนัดับแรก 

ไมเ่กนิ 35% 

2.3 กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดับตํา่กวา่ 
investment grade หรอืไมม่ ีcredit rating 

ไมเ่กนิ 15% 

3 หน่วย CIS ตามทีร่ะบใุน ขอ้ 3.13.1 สว่นที ่2 ขอ้ 1 
หรอื ขอ้ 3.13.2 สว่นที ่2 ขอ้ 1 

ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ไมเ่กนิ 20% 

 5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดังนี ้
5.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ SN หรอื 
ศกุกู ทีผู่อ้อกจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอืสาขา
ของ ธพ. ตา่งประเทศทีไ่ดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบ
ธรุกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีักษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้ 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีน 

5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมี
รายละเอยีดตามแบบ filing 

5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กํีาหนดวันชาํระหนี ้ 
< 397 วัน นับแตว่ันทีล่งทนุทีไ่มไ่ดม้ลีักษณะตาม 

ไมเ่กนิอตัราดังนี ้แลว้แตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) 20% หรอื 

(2) น้ําหนักของตราสารทีล่งทนุ 
ใน benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระผกูพันตามตราสารดังกลา่ว
ตอ้งเป็นบคุคลดังนี ้

5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ย
ธรุกจิสถาบนัการเงนิ  

5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  

5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย  

5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่
ประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กํีาหนดวันชาํระหนี ้ 
> 397 วัน นับแตว่ันทีล่งทนุ ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่
ในระบบของ regulated market 

6 ทรัพยส์นิดังนี ้

6.1 ตราสารทนุทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายใน SET หรอืใน
ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึ
ตราสารทนุทีผู่อ้อกตราสารอยูร่ะหวา่งดําเนนิการ
แกไ้ขเหตทุีอ่าจทําใหม้กีารเพกิถอนการเป็น
หลกัทรัพยซ์ือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพยต์า่งประเทศ)  

6.2 ตราสารทนุทีอ่อกโดยบรษัิททีจ่ัดตัง้ขึน้ไมว่า่
ตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ ซึง่หุน้
ของบรษัิทดังกลา่วซือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้
ขายหลกัทรัพยต์า่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึตราสาร
ทนุทีผู่อ้อกตราสารอยูร่ะหวา่งดําเนนิการแกไ้ขเหตทุี่
อาจทําใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลักทรัพยซ์ือ้ขาย     
ใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์
ตา่งประเทศ) 

6.3 หุน้ทีอ่ยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบยีน 
ซือ้ขายตาม 6.1 

6.4 ตราสารทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี ้ 

6.4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ SN 
หรอืศกุกู ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนัน้ในตา่งประเทศ หรอืผูอ้อก
จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขา
ของ ธพ.ตา่งประเทศทีไ่ดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบ
ธรุกจิ ธพ.ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel 

รวมกนัไมเ่กนิอตัราดังนี ้แลว้แตอ่ตัราใด 
จะสงูกวา่ 

(1) 15% หรอื 

(2) น้ําหนักของทรัพยส์นิทีล่งทนุใน 
benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

III 

6.4.2  เป็นตราสารทีม่ลีักษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่
ดังนี ้

6.4.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีนใน SET หรอืใน
ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ 

6.4.2.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดย
มรีายละเอยีดตามแบบ filing 

6.4.2.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กํีาหนดวันชาํระหนี ้
< 397 วัน นับแตว่ันทีล่งทนุทีไ่มไ่ดม้ลีกัษณะตาม 
6.4.2.1 หรอื 6.4.2.2 ผูม้ภีาระผกูพันตามตราสาร
ดังกลา่วตอ้งเป็นบคุคลดังนี ้

6.4.2.3.1 บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.4.2.3.2 สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศ
ไทยเป็นสมาชกิ 

6.4.2.3.3  สถาบนัการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะ
ทํานองเดยีวกบับคุคลตามขอ้ 6.4.2.3.1 – 
6.4.2.3.2 

6.4.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กํีาหนดวันชําระหนี ้> 
397 วัน นับแตว่ันทีล่งทนุตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่น
ระบบของ regulated market 

6.5 DW  

6.6 reverse repo 

6.7 OTC derivatives 

6.8 หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลีักษณะ
ครบถว้น ดังนี ้

6.8.1 จดทะเบยีนซือ้ขายหรอือยูใ่นระหวา่ง IPO 
เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้
ขายหลกัทรัพยต์า่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึหน่วย
ดังกลา่วทีอ่ยูร่ะหวา่งดําเนนิการแกไ้ขเหตทุีอ่าจทํา
ใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดังกลา่วออกจากการซือ้ขาย
ใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์
ตา่งประเทศ)     

6.8.2 เป็นหน่วยของกองทนุทีไ่มไ่ดม้ลีักษณะ
กระจายการลงทนุในกจิการโครงสรา้งพืน้ฐาน 
อสงัหารมิทรัพย ์หรอืสทิธกิารเชา่ แลว้แตก่รณี
(diversified fund) ตามแนวทางทีสํ่านักงานกําหนด 

6.9  หน่วย private equity ทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขาย
หรอือยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขาย
ในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพยข์อง SET หรอืของ
ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึ
หน่วย private equity ทีอ่ยูร่ะหวา่งดําเนนิการแกไ้ข
เหตทุีอ่าจทําใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดังกลา่วออก
จากการซือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพยต์า่งประเทศ) 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

6.10. หน่วย CIS ตามทีร่ะบใุนขอ้ 3.13.1 สว่นที ่2 
ขอ้ 2 หรอื ขอ้ 3.13.2 สว่นที ่2 ขอ้ 2 ทีจ่ดทะเบยีน
ซือ้ขายหรอือยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบยีน
ซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรัพยข์อง SET หรอื
ของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพยต์า่งประเทศ (แตไ่ม่
รวมถงึหน่วยดังกลา่วทีอ่ยูร่ะหวา่งดําเนนิการแกไ้ข
เหตทุีอ่าจทําใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดังกลา่วออก
จากการซือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพยต์า่งประเทศ) 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทนุทีม่ี
ลักษณะกระจายการลงทนุในกจิการโครงสรา้ง
พืน้ฐาน อสงัหารมิทรัพย ์หรอืสทิธกิารเชา่แลว้แต่
กรณี (diversified fund) ตามแนวทางทีสํ่านักงาน
กําหนด และมลีกัษณะตาม 6.8.1 

ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

8 ทรัพยส์นิอืน่นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 7 
(SIP) 

รวมกนัไมเ่กนิ 5% 

 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพยส์นิดังนี้ ไมม่ขีอ้กําหนดเกีย่วกับ single entity limit ของผูรั้บฝาก ผูอ้อก
ตราสารหรอืคูส่ญัญาแลว้แตก่รณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การดําเนนิงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 

สว่นที ่2 : อตัราสว่นการลงทนุทีคํ่านวณตามกลุม่กจิการ (group limit)* 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพยส์นิของบรษัิททกุบรษัิททีอ่ยูใ่น
กลุม่กจิการเดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน
ธรุกรรมทางการเงนิกบับรษัิทดังกลา่ว  

ไมเ่กนิอตัราใดอตัราหนึง่ดังนี ้แลว้แต ่
อตัราใดจะสงูกวา่ 

(1)  25% หรอื 

(2)  น้ําหนักของทรัพยส์นิทีล่งทนุใน 
benchmark + 10%  

*หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพยส์นิดังนี ้ไมม่ขีอ้กําหนดเกีย่วกบั group limit  

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การดําเนนิงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 

สว่นที ่3 : อตัราสว่นการลงทนุทีคํ่านวณตามประเภททรัพยส์นิ (product limit)** 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

 1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก B/E หรอื 
P/N ทีน่ติบิคุคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขา
ในตา่งประเทศของนติบิคุคลดังกลา่ว) เป็นผูอ้อก  
ผูส้ัง่จา่ย หรอืคูส่ญัญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะ
จัดตัง้ขึน้ 

1.2 ธพ. 

1.3 บง. 

1.4 บค. 

- รวมกนัไมเ่กนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัชเีวน้
แตเ่ป็น MF ทีม่อีายโุครงการ < 1 ปี ใหเ้ฉลีย่
ตามรอบอายกุองทนุ 

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ทีอ่ายกุองทนุ 
คงเหลอื < 6 เดอืน  ทัง้นี ้เฉพาะ MF ทีม่ ี
อายโุครงการ > 1 ปี  
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1.5 บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย 

(ไมร่วมถงึทรัพยส์นิทีก่องทนุไดรั้บโอนกรรมสทิธิม์า
จากคูส่ญัญาตาม reverse repo หรอื securities 
lending หรอื derivatives) 

 2 ทรัพยส์นิดังนี ้

2.1 B/E หรอืP/N ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่
กองทนุไดดํ้าเนนิการใหม้กีารรับโอนสทิธเิรยีกรอ้ง
ในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกําหนด หรอืมี
เงือ่นไขใหก้องทนุสามารถขายคนืผูอ้อก 
ตราสารได ้

2.2 SN (แตไ่มร่วมถงึ SN ซึง่จดทะเบยีนกบั TBMA
และมกีารเสนอขายตามหลกัเกณฑท์ีกํ่าหนดไวใ้น
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ดว้ยการขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนีท้ี่
ออกใหม)่ 

2.3 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีม่ี
ระยะเวลาการฝากเกนิ 12 เดอืน  

2.4 total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นนี ้

(ขอ้นีไ้มใ่ชก้บัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และ
กองทนุ buy & hold ทีล่งทนุใน B/E P/N SN เงนิ
ฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ทีม่อีายไุมเ่กนิ
อายกุองทนุหรอืรอบการลงทนุของ MF หรอืมกีาร
ลงทนุใน derivatives เพือ่ใหท้รัพยส์นิดังกลา่วมี
อายสุอดคลอ้งกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไมเ่กนิ 25% 

 

 3 reverse repo ไมเ่กนิ 25% 

 4 securities lending   ไมเ่กนิ 25% 

 5 total SIP ซึง่ไดแ้ก ่ทรัพยส์นิตามขอ้ 8 ในสว่นที ่1 
: อตัราสว่นการลงทนุทีคํ่านวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิ
หรอืคูส่ญัญา (single entity limit)  

 

รวมกนัไมเ่กนิ 15% 

 

6 derivatives ดังนี ้

6.1 การเขา้ทําธรุกรรม 
derivatives ทีม่ี
วัตถปุระสงคเ์พือ่การลด
ความเสีย่ง (hedging)  

ไมเ่กนิมลูคา่ความเสีย่งทีม่อียู ่ 

6.2 การเขา้ทําธรุกรรม 
derivatives ทีม่ใิชเ่พือ่
การลดความเสีย่ง  
(non-hedging) 

global exposure limit 

6.2.1 กรณีกองทนุไมม่กีารลงทนุแบบซบัซอ้น1  

จํากดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทนุใน derivatives โดยตอ้งไม่
เกนิ 100% ของ NAV 

6.2.2 กรณีกองทนุมกีารลงทนุแบบซบัซอ้น2  

จํากดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทนุใน derivatives โดยมลูคา่
ความเสยีหายสงูสดุ (value-at-risk : VaR) ของกองทนุตอ้งเป็นดังนี ้
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

(1)  absolute VaR < 20% ของ NAV  
(2)  relative VaR < 2 เทา่ ของ VaR ของ benchmark 

หมายเหต:ุ “การลงทนุแบบซบัซอ้น”  หมายความวา่  การลงทนุใน
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีม่กีลยทุธแ์บบซบัซอ้น (complex strategic 
investment) หรอืการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีม่คีวามซบัซอ้น 
(exotic derivatives) 

**หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การดําเนนิงานของกองทุน
ไมม่ขีอ้กําหนดเกีย่วกบั product limit 

1,2 รายละเอยีดของการคํานวณ ใหพ้จิารณาตามหลักเกณฑท์ีสํ่านักงานประกาศกําหนด 

สว่นที ่4 : อตัราสว่นการลงทนุทีคํ่านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทนุ (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  

1 หุน้ของบรษัิทรายใดรายหนึง่ 

 

ทกุ MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. ราย
เดยีวกนัตอ้งมจํีานวนหุน้ของบรษัิทรวมกนั < 25% 
ของจํานวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทนัน้  

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ ตราสาร 
Basel III และศกุกูของผูอ้อกรายใดราย
หนึง่  
(ไมร่วมถงึตราสารหนีภ้าครัฐไทย หรอืตรา
สารหนีภ้าครัฐตา่งประเทศ) 

2.1 ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีส้นิทางการเงนิ 
(financial liability)1 ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามที่
เปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี

ลา่สดุ ทัง้นี ้ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารมหีนีส้นิทาง
การเงนิทีอ่อกใหมก่อ่นครบรอบระยะเวลาบญัชถีดัไป                      
และยงัไมป่รากฏในงบการเงนิลา่สดุ บลจ. อาจนํา
มลูคา่หนีส้นิทางการเงนิดังกลา่วมารวมกบัมลูคา่หนีส้นิ
ทางการเงนิตามงบการเงนิลา่สดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลู
หนีส้นิทางการเงนินัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่กีารเผยแพร่
เป็นการทั่วไป และในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไมม่หีนีส้นิ
ทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชลีา่สดุ2 ใหใ้ชอ้ตัราสว่นไมเ่กนิ 1 ใน 3
ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นีข้อง
ผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แตใ่นกรณีทีผู่อ้อกตรา
สารไดม้กีารยืน่แบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นราย
โครงการ 

2.2 ในกรณีทีก่องทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นีโ้ดย
เป็นตราสารทีอ่อกใหมแ่ละม ีcredit rating อยูใ่นระดับ
ตํ่ากวา่investment grade หรอืไมม่ ีcredit rating ให ้
บลจ. ลงทนุเพือ่กองทนุภายใตก้ารจัดการของ บลจ. 
รายเดยีวกนัรวมกนัไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่การออก
และเสนอขายตราสารดังกลา่วเป็นรายครัง้ เวน้แตก่รณี
ทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยืน่แบบ filing ในลักษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณา
เป็นรายโครงการ 

(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อก
โดยบคุคลดังนี ้ 

 1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิ
สถาบนัการเงนิ 

 2. ธนาคารออมสนิ 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  

 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 5. บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย 

 6. ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม
แหง่ประเทศไทย  

 7. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศ
ไทย  

 8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

 9. บล. 

 10. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น
สมาชกิ 

 11. สถาบนัการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะทํานอง
เดยีวกบับคุคลตาม  1. – 9.) 

 3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ - ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ 
MF หรอืกองทนุ CIS ตา่งประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บัการลงทนุดังนี ้

(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุทีม่ลีกัษณะ   
ครบถว้นดังนี ้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน 

(1.1) มขีนาดเล็ก  

(1.2) จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

(1.3) เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

 4 
 

หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทัง้หมดของ
กองทนุ infra ทีอ่อกหน่วยนัน้ เวน้แตเ่ป็นหน่วย infra 
ของกองทนุทีม่ลีกัษณะครบถว้นดังนี ้โดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากสํานักงาน 

(1) มขีนาดเล็ก  

(2) จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

(3) เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

 5 
 

หน่วย property ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทัง้หมด
ของกองทนุ property ทีอ่อกหน่วยนัน้ เวน้แตเ่ป็น
หน่วย property ของกองทนุทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี ้
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน 

(1) มขีนาดเล็ก  

(2) จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

(3) เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

 6  หน่วย private equity ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย private equity 
ทัง้หมดของกองทนุ private equity  

หมายเหต ุ: 1 หนีส้นิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสาร
ดังกล่าวไดจั้ดทํางบการเงนิตามมาตรฐานการบัญชนัี้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่
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กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีบัญช ีหรอืมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรับในระดับสากล เชน่ International Financial Reporting Standards 
(IFRS) หรอื United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

                        2รวมถงึกรณียงัไมค่รบกําหนดการจัดทํางบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี้ การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ดว้ยการลงทนุของกองทนุ และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

สว่นที ่5 : การดําเนนิการเมือ่ทรัพยส์นิทีล่งทนุขาดคณุสมบตัหิรอืการลงทนุไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่น 

1. ในกรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีกํ่าหนด แตต่่อมาทรัพยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบัตทิี่
เปลีย่นแปลงไปจนเป็นเหตุใหข้าดคุณสมบัตใินการเป็นทรัพยส์นิที่กองทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป 
บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดังตอ่ไปนี้ 

(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกับชือ่ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันทีท่รัพยส์นิขาด
คุณสมบัต ิและจัดส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที่เกดิกรณีดังกล่าว  
ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ 

(2) จําหน่ายทรัพยส์นิทีข่าดคุณสมบัตภิายในโอกาสแรกโดยคํานงึถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสําคัญ 
แตต่อ้งไมเ่กนิกวา่ 90 วันนับแตว่ันทีท่รัพยส์นินัน้ขาดคณุสมบตั ิเวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 4. 

(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สนิที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สนิที่ขาดคุณสมบัติมี
คุณสมบัตเิปลีย่นแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีกํ่าหนดแลว้ บรษัิทจัดการจะจัดทํารายงานขอ้มูล
เกีย่วกบัชือ่ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุในทรัพยส์นิดังกล่าว รวมถงึวันทีไ่ดจํ้าหน่ายทรัพยส์นินัน้ออกไป
หรอืวันทีท่รัพยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบัต ิแลว้แต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน ์
ภายใน 3 วันทําการนับแตว่ันทีเ่กดิกรณีดังกลา่ว 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถจําหน่ายทรัพยส์นิทีข่าดคณุสมบตัใิหเ้ป็นไปตาม (2) บรษัิทจัดการตอ้ง
จัดทํารายงานขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุที่ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สนิดังกล่าว และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบ
ระยะเวลาดังกลา่ว 

2. ในกรณีทีท่รัพยส์นิในขณะทีก่องทนุมกีารลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุทีกํ่าหนด แต่ต่อมาการ
ลงทนุไมเ่ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการตดิต่อกัน โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ 
บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดังตอ่ไปนี ้

(1) จัดทํารายงานโดยระบรุายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จํานวน อตัราสว่นการลงทนุและวันทีก่ารลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุน และจัดสง่รายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วัน
ครบระยะเวลาดังกลา่ว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ 

(2) ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรัพย์สนิที่เกนิอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทนุทีกํ่าหนด 

(3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานงึถงึประโยชน์ของผู ้
ลงทนุเป็นสําคัญแตต่อ้งไมเ่กนิระยะเวลาดังนี ้เวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 4 

(ก) 30 วันนับแต่วันสิน้รอบระยะเวลาบัญช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตาม
ประเภททรัพยส์นิ (product limit) สําหรับการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ตั๋วแลกเงนิ 
หรอืตั๋วสญัญาใชเ้งนิ ตามสว่นที ่3 ในขอ้ 1  

(ข) 90 วันนับแตว่ันครบระยะเวลาดังกลา่ว สําหรับกรณีอืน่ใดนอกเหนอืจากกรณีตามขอ้ (3) (ก)   

(4) เมือ่บรษัิทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดแลว้ บรษัิทจัดการจะ
จัดทํารายงานขอ้มูลเกีย่วกับชือ่ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพยส์นิดังกล่าว รวมถงึวันทีส่ามารถ
แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุน แลว้แต่กรณี และจัดสง่รายงานดังกล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน ์
ภายใน 3 วันทําการนับแตว่ันทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุได ้

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่สามารถแกไ้ขใหไ้ปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกํ่าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข)   
บรษัิทจัดการตอ้งจัดทํารายงานขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุที่ไม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตาม
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อตัราสว่นการลงทนุดังกลา่ว และจัดสง่รายงานตอ่สํานักงาน และผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วันทําการ
นับแตว่ันครบระยะเวลาดังกลา่ว 

(5) ในกรณีทีก่องทุนมหีุน้ของบรษัิทใดโดยไมเ่ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนทีคํ่านวณตามความมสีว่น
ไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (Concentration Limit) ตามทีกํ่าหนดในสว่นที ่4 นอกจากการปฏบิัตติามขอ้ 
(1) (2) (3) และ (4) แลว้ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดังนีด้ว้ย 

(ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จํานวนทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทนุ เวน้แตก่รณีจําเป็นและสมควรโดย
ไดรั้บการผอ่นผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(ข) ลดสดัสว่นการถอืหุน้หรอืลดการมอํีานาจควบคุม หรอืยืน่คําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซือ้ ในกรณีที่
ทรัพยส์นิเป็นหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษัิทดังกล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้า
หรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทนัน้จนถงึหรอืขา้มจดุทีต่อ้งทําคําเสนอซือ้   

ความในวรรคหนึง่มใิหนํ้ามาใชก้บักองทนุรวมดังตอ่ไปนี ้

(1)  กองทุนรวมที่มุ่งเนน้ลงทุนเพียงครัง้เดียวโดยถือทรัพย์สนิที่ลงทุนไวจ้นครบกําหนดอายุของ
ทรัพยส์นิ หรอืครบอายขุองรอบการลงทนุของกองทุนรวม หรอืครบอายขุองกองทุนรวม (กองทุน buy & 
hold) 

(2)  กองทุนรวมฟีดเดอร ์ในสว่นทีเ่ป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกจิการที่ลงทุน 
(concentration limit) โดยใหดํ้าเนนิการตามหลักเกณฑท์ีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

3. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนทีกํ่าหนด แต่ต่อมามกีรณีดังต่อไปนี้ จน
เป็นเหตใุหไ้มเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ บรษัิทจัดการจะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2. โดยอนุโลม  

(1) กรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลักทรัพยต์ามสดัสว่นทีม่อียูเ่ดมินัน้ 

(2) กรณีทีก่องทนุไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการบรจิาค 

4. ในกรณีทีม่เีหตสุดุวสิยัหรอืเหตจํุาเป็นอืน่ใดทําใหบ้รษัิทจัดการไมส่ามารถดําเนนิการแกไ้ขเพือ่ใหก้าร
ลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีกํ่าหนดในขอ้ 1 (2) หรอืขอ้ 2 (3) (ข) หรอืบรษัิทจัดการมคีวามเห็นว่า
การดําเนนิการดังกล่าวจะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน บรษัิทจัดการสามารถใชดุ้ลยพนิจิดําเนนิการตาม
ความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งคํานึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสําคัญ และตอ้งส่งรายงานเกีย่วกับการ
ดําเนนิการของบรษัิทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุนและ
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน กอ่นครบระยะเวลาทีต่อ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑด์ังกล่าว ทัง้นี ้
ในการจัดสง่รายงานดังกลา่วใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการสามารถดําเนนิการโดยวธิกีารเผยแพร่
บนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการแทนได ้

สว่นที ่6 : การลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจัดแบง่ประเภทของกองทนุ 

1. ในกรณีที่กองทุนมสีัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของ
กองทนุ บรษัิทจัดการตอ้งดําเนนิการดังตอ่ไปนี้ 

(1) จัดทํารายงานเกีย่วกับการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีทํ่าใหม้กีาร
ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้
จัดส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทีไ่มเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจน
จัดเก็บสําเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ 

(2) ดําเนินการแกไ้ขใหส้ัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ
เปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุ ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑท์ีกํ่าหนดในขอ้ 2 

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของ
กองทุน ใหบ้รษัิทจัดการดําเนนิการแกไ้ขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการ
ลงทนุภายใน 90 วันนับแตว่ันทีส่ดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ เวน้แต่
บรษัิทจัดการจะไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมภายในกําหนดเวลา
ดังกลา่ว 
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ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมตามวรรคหนึง่ บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธิ
แกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทนุรวมกอ่นทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมจะ
มผีลใชบ้ังคับ โดยวธิกีารดังกล่าวตอ้งมรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมือ่
ไดรั้บมตจิากผูถ้ือหน่วยลงทุนใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งงดเก็บ
คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลีย่นแปลงดังกล่าวจะมี
ผลใชบ้ังคับ และในกรณีทีค่รบกําหนด 90 วันนับแต่วันทีส่ัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มผีลใชบ้ังคับ บรษัิทจัดการตอ้งไม่เสนอขาย
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เพิม่เตมิ 

4. การแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ (Class of Unit) :  

4.1. การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี 

4.2. ประเภทการแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ) : ไมม่ ี

5. การเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ัง้แรก :  

5.1. ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก : 

- หักบญัช ี

- Internet 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- ชอ่งทางอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจะกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

บรษัิทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนในราคาหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายหน่วยละ 10.00 บาท ซึง่ผูส้นใจ
ลงทนุสามารถตดิตอ่ซือ้หน่วยลงทนุไดท้ีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุที่
ไดรั้บการแตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการ ในระหว่างเวลาทําการของบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซือ้คนืหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการ (ถา้ม)ี ทัง้นี้ จะไมเ่ปิดเสนอขายภายหลังจากการ
เสนอขายครัง้แรก ในกรณีทีม่ยีอดการจําหน่ายหน่วยลงทุน เท่ากับ จํานวนเงนิทุนของโครงการกอ่นครบ
กําหนดสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการอาจพจิารณาปิดการเสนอขายและ
ดําเนนิการจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิของโครงการเป็นกองทนุรวม 

กรณีผูล้งทนุทีเ่ป็นบคุคลธรรมดานัน้ ผูล้งทนุเพยีงรายเดยีวสามารถถอืหน่วยลงทุนได ้หรอืผูล้งทุนตัง้แต ่
2 คนขึน้ไปแตไ่มเ่กนิ 4 คน ก็สามารถถอืหน่วยลงทนุรว่มกนัได ้แตสํ่าหรับกรณีผูล้งทนุทีเ่ป็นนติบิคุคลนัน้ 
ผูล้งทนุไมส่ามารถถอืหน่วยลงทนุรว่มกบัผูอ้ ืน่ได ้ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการ
กําหนด เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

อนึ่ง กรณีมีการเพิม่เตมิหรือยกเลกิหรือเปลี่ยนแปลงช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนในภายหลัง 
บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิารดังกลา่ว  

5.2.1 วธิกีารขอรับหนังสอืชีช้วนและใบสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและใบคําขอเปิดบญัชกีองทนุ  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบสั่งซือ้หน่วยลงทุน และใบคําขอใช ้

บรกิารกองทุนไดท้ีบ่รษัิทจัดการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการทกุวันทําการในระหวา่งเวลาทําการ  

5.2.2 วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

5.2.2.1 บรษัิทจัดการ  
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(1) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนตอ้งกรอกรายละเอยีดต่าง ๆ ในใบคําขอใชบ้รกิารกองทุน (เฉพาะผูท้ีย่ังไมเ่คย
กรอกใบคําขอใชบ้รกิารกองทุนของบรษัิทจัดการ) และ/หรอืใบสั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรอืแบบฟอรม์
แสดงตนของผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรอืเอกสารอืน่ใดตามทีบ่รษัิทจัดการกําหนด ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง
และชดัเจน แลว้นําเอกสารดังกล่าว ซึง่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไดล้งนามไวแ้ลว้ รวมทัง้สง่มอบเอกสารหรอื
หลักฐานใด ๆ ตามทีบ่รษัิทจัดการกําหนด พรอ้มทัง้เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุตามจํานวนเงนิทีส่ั่งซือ้ไปยืน่ที่
บรษัิทจัดการ  

(2) มลูคา่การสัง่ซือ้ขัน้ตํ่า 500,000 บาท  

5.2.2.2 ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(1) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนตอ้งกรอกรายละเอยีดต่าง ๆ ในใบคําขอใชบ้รกิารกองทุน (เฉพาะผูท้ีย่ังไมเ่คย
กรอกใบคําขอใชบ้รกิารกองทุนของบรษัิทจัดการ) และ/หรอืใบสั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรอืแบบฟอรม์
แสดงตนของผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรอืเอกสารอืน่ใดตามทีบ่รษัิทจัดการกําหนด ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง
และชดัเจน แลว้นําเอกสารดังกล่าว ซึง่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไดล้งนามไวแ้ลว้ รวมทัง้สง่มอบเอกสารหรอื
หลักฐานใด ๆ ตามทีบ่รษัิทจัดการกําหนด พรอ้มทัง้เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุตามจํานวนเงนิทีส่ั่งซือ้ไปยืน่ที่
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการ 

(2) มลูคา่การสัง่ซือ้ขัน้ตํ่า 500,000 บาท  

5.2.2.3 ATM  

บรษัิทจัดการอาจรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางเอทเีอ็ม ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ซึง่จะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ก่อนการเริ่ม
ใหบ้รกิารโดยประกาศผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

5.2.2.4 Tele-bank  

บรษัิทจัดการอาจรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ก่อนการเริ่ม
ใหบ้รกิารโดยประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้
คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

5.2.2.5 ไปรษณีย ์ 

บรษัิทจัดการอาจรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนทางไปรษณีย ์ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิีการที่บรษัิท
จัดการกําหนด ซึง่จะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
เกีย่วขอ้ง ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิารโดยประกาศผ่านทาง
เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

5.2.2.6 Internet  

บรษัิทจัดการอาจรับคําสัง่ซือ้ผา่นบรกิารอนิเตอรเ์น็ต โดยผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนทีม่บีัญชกีองทุนและไดข้อ
ใชบ้รกิารสั่งซือ้หน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ตแลว้ สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนไดท้ี่เว็บไซด์ของบรษัิท
จัดการ ภายใตร้ายละเอยีด หลักเกณฑ ์เงื่อนไข ขัน้ตอนวธิีการใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านสือ่
อนิเทอรเ์น็ตทีบ่รษัิทจัดการกําหนด โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

5.2.2.7 หักบญัช ี 

บรษัิทจัดการจะรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุน โดยการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากธนาคารของผูส้ั่งซือ้หน่วย
ลงทุนที่ไดย้นิยอมใหห้ักบัญชดํีาเนินการขัน้ตอน/วธิีการตามที่บริษัทจัดการกําหนด และไดรั้บการ
พจิารณาอนุมัตใิหส้ามารถหักบัญชเีงนิฝากธนาคารดังกล่าวได ้เพือ่ชําระค่าซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ
คา่ธรรมเนยีมในการซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีม่เีงนิครบตามทีร่ะบไุวเ้พือ่ซือ้หน่วยลงทุน หากเงนิในบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่
เพยีงพอทีบ่รษัิทจัดการจะหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะไมดํ่าเนนิการหักเงนิในบัญชเีงนิ
ฝากของผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะกําหนดเป็นอยา่งอืน่ 
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5.2.2.8 ชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์ 

บรษัิทจัดการอาจรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์เชน่ scb easy , scbam fund click 
เป็นตน้ และชอ่งทางอเิล็กทรอนิกสอ์ืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการกําหนดเพิม่เตมิ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ ์
เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการกําหนด 

5.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

5.3.1 บรษัิทจัดการ  

(1) ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถชําระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไดท้ีบ่รษัิทจัดการ ภายในระยะเวลาเสนอขาย
โดยชําระเป็นเงนิสด/เงนิโอนหักบัญชเีงนิฝากธนาคารตามทีบ่รษัิทจัดการกําหนด หรอืเช็ค ดราฟต ์ที่
สามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบญัชเีดยีวกบัทีทํ่าการของบรษัิทจัดการทีรั่บคําสัง่ซือ้ภายในวันทีส่ั่งซือ้
เทา่นัน้ โดยเชค็ หรอืดราฟตจ์ะตอ้งลงวันทีเ่ดยีวกับวันทีส่ั่งซือ้หน่วยลงทุนและขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายใน
นาม "บัญชจีองซือ้กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย ์จํากัด" หรอืบัญชจีองซือ้กองทุนอืน่ทีบ่รษัิทจัดการอาจ
กําหนดเพิ่มเติมไดใ้นอนาคต เพื่อ (ระบุชือ่ผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุน) และระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนเพือ่ความสะดวกในการตดิต่อไวห้ลัง เช็ค หรอืดราฟต ์ทัง้นี้ บรษัิท
จัดการจะออกหลักฐานการรับเงนิและคําสัง่ซือ้ใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน  

บรษัิทจัดการอาจพจิารณารับชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารอืน่ใดทีน่อกเหนือจากทีก่ล่าวไวข้า้งตน้
โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผา่นทางเว็บไซตห์รอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม ทัง้นี ้บรษัิทจัดการ
ขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหากบรษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนด เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะกําหนดเป็นอยา่งอืน่ 

บรษัิทจัดการอาจเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิบญัชจีองซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวขา้งตน้ไดใ้นอนาคต 
โดยบญัชดีังกลา่วอาจเป็นบญัชเีงนิฝากของธนาคารพาณชิยอ์ืน่ใด ประเภทบัญชกีระแสรายวัน และ/หรอื
บัญชอีอมทรัพยก์็ได ้ซึง่หากมดีอกเบีย้รับ หรอืผลประโยชน์ใด ๆ เกดิขึน้ในบัญชจีองซือ้หน่วยลงทุน
ขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหเ้ป็นผลประโยชนข์องกองทนุ  

บรษัิทจัดการอาจกําหนดใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอืน่ภายใตก้ารบรหิารของ
บรษัิทจัดการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไดโ้ดยนําเงนิบางส่วนหรือทัง้หมดที่ไดจ้ากการขายคืน
หน่วยลงทุน หรอืเงนิทีไ่ดรั้บจากการเลกิกองทุนของกองทุนรวมอืน่ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิท
จัดการเพือ่ชําระเป็นคา่ซือ้หน่วยลงทนุหรอืสบัเปลีย่นมายงักองทุนนี้ในชว่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรกไดต้ามหลักเกณฑ/์เงื่อนไขทีบ่รษัิทจัดการกําหนด เวน้แต่บรษัิทจัดการจะอนุญาตเป็น
อยา่งอืน่  

อนึง่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงวธิกีารรับชําระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุในวันสดุทา้ยของ
การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก (IPO) อาท ิบรษัิทจัดการอาจพจิารณารับชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน
ในวันดังกล่าวโดยการรับชําระเป็นเงนิสด และ/หรอืเงนิโอน และ/หรอืแคชเชยีรเ์ช็ค เท่านัน้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่
กับดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการซึง่การดําเนนิการดังกล่าวบรษัิทจัดการจะคํานงึถงึประโยชน์ของกองทุน
เป็นสําคัญ 

(2) การสั่งซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมือ่บรษัิทจัดการไดเ้รยีกเก็บเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนไดเ้ต็ม
จํานวนแลว้ โดยบรษัิทจัดการจะนําเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนและดอกเบีย้ที่
เกดิขึน้จากเงนิดังกล่าว (ถา้ม)ี เขา้บัญช ี"กองทุนเปิดไทยพาณิชยค์อมเพล็กซร์เีทริน์ 1YL หา้ม
ขายผูล้งทุนรายยอ่ย" ซึง่เป็นบัญชเีดนิสะพัด หรอืบัญชอีอมทรัพยท์ีบ่รษัิทจัดการไดเ้ปิดไวก้ับผูดู้แล
ผลประโยชน์กองทุน หรอืบัญชอีืน่ทีบ่รษัิทจัดการอาจกําหนดเพิม่เตมิไดใ้นอนาคต ภายใน 5 วันทําการ
นับตัง้แตว่ันปิดการเสนอขายครัง้แรก  

ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิบญัชนีีไ้ดใ้นอนาคต 

(3) ในกรณีทีเ่ช็คหรอืดราฟตด์ังกล่าวถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการยกเลกิรายการ
สัง่ซือ้นัน้และแจง้ใหผู้ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบ  

(4) นายทะเบยีนหน่วยลงทุน ซึง่ไดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการจะจัดสง่เอกสารแสดงสทิธใินหน่วย
ลงทุน/ใบยนืยันการซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มใบเสร็จรับเงนิและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยทางไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์(E-Mail) (ถา้ม)ี หรอืโดย
ทางไปรษณียใ์นกรณีทีไ่มร่ะบทุีอ่ยูไ่ปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์(E-Mail Address) ตามทีอ่ยูท่ีร่ะบไุวใ้นใบคํา
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ขอใชบ้รกิารกองทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วันจดทะเบยีนกองทุน เวน้แต่บรษัิทจัดการจะอนุญาต
ดําเนนิการเป็นอยา่งอืน่ 

(5) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ดช้ําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ จะเพกิถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทุน และขอ
คนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ ทัง้นี้ ขึน้อยูก่ับดุลยพนิจิของ
บรษัิทจัดการ 

(6) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจากนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้ันทกึขอ้มูลการซือ้หน่วย
ลงทนุของผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

5.3.2 ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(1) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนสามารถชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไดท้ีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วย
ลงทุนทีไ่ดรั้บการแต่งตัง้จากบรษัิทจัดการภายในระยะเวลาเสนอขายโดยชําระเป็นเงนิสด/เงนิโอนหัก
บัญชเีงนิฝากธนาคารตามทีบ่รษัิทจัดการกําหนด หรอืเช็ค ดราฟต ์ทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหัก
บญัชเีดยีวกบัสํานักงานของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีรั่บคําสั่งซือ้ภายในวันทีส่ั่งซือ้
เท่านัน้ในกรณีทีทํ่าการสั่งซือ้เป็นเช็คหรอืดราฟต ์ผ่านธนาคารไทยพาณิชย ์จํากัด (มหาชน) ผูส้ั่งซือ้
จะตอ้งลงวันที่เดยีวกับวันที่สั่งซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) เพือ่กองทนุเปิดของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั” และในกรณี
ทีส่ั่งซือ้เป็นเช็ค หรอืดราฟตผ์่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนรายอืน่ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งลง
วันทีเ่ดยีวกบัวันทีส่ัง่ซือ้และขดีครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายในนาม "บญัชจีองซือ้กองทุน บลจ. ไทยพาณิชย ์
จ ากดั" ซึง่เป็นบญัชกีระแสรายวันและ/หรอืบญัชอีอมทรัพยท์ีบ่รษัิทจัดการไดเ้ปิดไวก้ับธนาคารพาณชิย ์
และระบุชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนเพือ่ความสะดวกในการตดิต่อไวห้ลัง 
เชค็ หรอืดราฟต ์ทัง้นี ้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจะออกหลักฐานการรับเงนิและคําสั่ง
ซือ้ใหแ้ก ่ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน 

บรษัิทจัดการอาจพจิารณารับชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารอืน่ใดทีน่อกเหนือจากทีก่ล่าวไวข้า้งตน้
โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผา่นทางเว็บไซตห์รอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม ทัง้นี ้บรษัิทจัดการ
ขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหากบรษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนด เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะกําหนดเป็นอยา่งอืน่   

บรษัิทจัดการอาจเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิบญัชจีองซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวขา้งตน้ไดใ้นอนาคต 
โดยบญัชดีังกลา่วอาจเป็นบญัชเีงนิฝากของธนาคารพาณชิยอ์ืน่ใด ประเภทบัญชกีระแสรายวัน และ/หรอื
บัญชอีอมทรัพยก์็ได ้ซึง่หากมดีอกเบีย้รับ หรอืผลประโยชน์ใด ๆ เกดิขึน้ในบัญชจีองซือ้หน่วยลงทุน
ขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหเ้ป็นผลประโยชนข์องกองทนุ  

บรษัิทจัดการอาจกําหนดใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอืน่ภายใตก้ารบรหิารของ
บรษัิทจัดการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไดโ้ดยนําเงนิบางส่วนหรือทัง้หมดที่ไดจ้ากการขายคืน
หน่วยลงทุน หรอืเงนิทีไ่ดรั้บจากการเลกิกองทุนของกองทุนรวมอืน่ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิท
จัดการเพือ่ชําระเป็นคา่ซือ้หน่วยลงทนุหรอืสบัเปลีย่นมายงักองทุนนี้ในชว่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรกไดต้ามหลักเกณฑ/์เงื่อนไขทีบ่รษัิทจัดการกําหนด เวน้แต่บรษัิทจัดการจะอนุญาตเป็น
อยา่งอืน่ 

อนึง่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงวธิกีารรับชําระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุในวันสดุทา้ยของ
การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก (IPO) อาท ิบรษัิทจัดการอาจพจิารณารับชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน
ในวันดังกล่าวโดยการรับชําระเป็นเงนิสด และ/หรอืเงนิโอน และ/หรอืแคชเชยีรเ์ช็ค เท่านัน้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่
กับดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการซึง่การดําเนนิการดังกล่าวบรษัิทจัดการจะคํานงึถงึประโยชน์ของกองทุน
เป็นสําคัญ 

(2) การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เมือ่ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนไดเ้รยีกเก็บเงนิ
คา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ต็มจํานวนแลว้ โดยบรษัิทจัดการจะนําเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บจากผูส้ั่งซือ้
หน่วยลงทุนและดอกเบีย้ทีเ่กดิขึน้จากเงนิดังกล่าว (ถา้ม)ี เขา้บัญช ี"กองทุนเปิดไทยพาณิชยค์อม
เพล็กซร์เีทริน์ 1YL หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย" ซึง่เป็นบัญชเีดนิสะพัด หรอืบัญชอีอมทรัพยท์ีบ่รษัิท
จัดการไดเ้ปิดไวก้ับผูดู้แลผลประโยชน์กองทุน หรอืบัญชอีืน่ทีบ่รษัิทจัดการอาจกําหนดเพิม่เตมิไดใ้น
อนาคต ภายใน 5 วันทําการนับตัง้แตว่ันปิดการเสนอขายครัง้แรก  

ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิบญัชนีีไ้ดใ้นอนาคต 
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(3) ในกรณีทีเ่ชค็หรอืดราฟตด์ังกลา่วถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน
จะดําเนนิการยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้และแจง้ใหผู้ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบ  

(4) นายทะเบยีนหน่วยลงทุน ซึง่ไดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการจะจัดสง่เอกสารแสดงสทิธใินหน่วย
ลงทุน/ใบยนืยันการซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มใบเสร็จรับเงนิและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยทางไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์(E-Mail) (ถา้ม)ี หรอืโดย
ทางไปรษณียใ์นกรณีทีไ่มร่ะบทุีอ่ยูไ่ปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์(E-Mail Address) ตามทีอ่ยูท่ีร่ะบไุวใ้นใบคํา
ขอใชบ้รกิารกองทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วันจดทะเบยีนกองทุน เวน้แต่บรษัิทจัดการจะอนุญาต
ดําเนนิการเป็นอยา่งอืน่ 

(5) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ดช้ําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ จะเพกิถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทุน และขอ
คนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ ทัง้นี้ ขึน้อยูก่ับดุลยพนิจิของ
บรษัิทจัดการ  

(6) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจากนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้ันทกึขอ้มูลการซือ้หน่วย
ลงทนุของผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

5.3.3 ATM  

บรษัิทจัดการอาจรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางเอทเีอ็ม โดยมวีธิกีารรับชําระและการ
เก็บรักษาเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการกําหนด  

5.3.4 Tele-bank  

บรษัิทจัดการอาจรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์โดยมวีธิกีารรับชําระและการ
เก็บรักษาเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการกําหนด  

5.3.5 ไปรษณีย ์ 

บรษัิทจัดการอาจรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนทางไปรษณียโ์ดยมวีธิกีารรับชําระและการเก็บรักษาเงนิค่าซือ้
หน่วยลงทนุ ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการกําหนด  

5.3.6 Internet  

บรษัิทจัดการอาจรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทาง Internet โดยธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) จะหัก
เงนิตามจํานวนเงนิทีส่ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ดร้ะบไุวใ้นการขอใช ้

บรกิารกองทนุ หากเงนิในบญัชไีมเ่พยีงพอ ธนาคารจะยกเลกิคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ โดยไมห่ักเงนิจาก
บญัชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทุนอาจทําการสั่งซือ้หน่วยลงทุนใหมไ่ดถ้า้
ตอ้งการ  

5.3.7 หักบญัช ี 

บรษัิทจัดการจะรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุน โดยการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากธนาคารของผูส้ั่งซือ้หน่วย
ลงทุนที่ไดย้นิยอมใหห้ักบัญชดํีาเนินการขัน้ตอน/วธิีการตามที่บริษัทจัดการกําหนด และไดรั้บการ
พจิารณาอนุมัตใิหส้ามารถหักบัญชเีงนิฝากธนาคารดังกล่าวได ้เพือ่ชําระค่าซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ
คา่ธรรมเนยีมในการซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีม่เีงนิครบตามทีร่ะบไุวเ้พือ่ซือ้หน่วยลงทุน หากเงนิในบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่
เพยีงพอทีบ่รษัิทจัดการจะหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะไมดํ่าเนนิการหักเงนิในบัญชเีงนิ
ฝากของผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะกําหนดเป็นอยา่งอืน่  

5.3.8 ชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์ 

บรษัิทจัดการอาจรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์โดยมวีธิกีารรับชําระและการเก็บ
รักษาเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการกําหนด 

อนึง่บรษัิทจัดการอาจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิวธิกีารตามขอ้ 5.2.2 และ 5.3 ได ้โดยบรษัิท
จัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บการแต่งตัง้จากบรษัิทจัดการภายหลังได ้
ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนที่
ไดรั้บการแตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการกําหนด โดยถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี ้
บรษัิทจัดการจะแจง้ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และ
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เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และ/หรอืเอกสารเสนอขาย ใหผู้ล้งทุน
ทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิารดังกลา่ว  

5.4 การจัดสรรหน่วยลงทนุ  

การเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนจะ
พจิารณาจัดสรรยอดการจัดจําหน่ายใหก้ับแต่ละสํานักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุแยกจากกนั โดยแตล่ะสํานักงานสาขาจะจัดสรรใหก้บัผูส้ัง่ซือ้โดยใชห้ลักเกณฑ ์“สั่งซือ้กอ่น
ไดก้อ่น”  

ในกรณีทีม่หีน่วยลงทุนเหลอืหลังจากวันเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจะพจิารณาจัดสรรหน่วยลงทนุโดยใชห้ลักเกณฑ ์“สั่งซือ้กอ่น ไดก้อ่น” ใน
กรณีทีส่ั่งซือ้พรอ้มกัน และมจํีานวนหน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจัดสรร บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุน
การขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนจะพจิารณาจัดสรรหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่
สามารถจัดสรรไดใ้หแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะจัดสรรหรอืไมจั่ดสรรหน่วย
ลงทนุแตบ่างสว่นหรอืทัง้หมดได ้โดยไมจํ่าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุตามทีส่ัง่ซือ้ หลังจากทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บชําระเงนิคา่
ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนแลว้  

ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏบิัตติามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ บรษัิท
จัดการมสีทิธทิี่จะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทุนตามใบสั่งซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ใด
เหตกุารณ์หนึง่หรอืหลายเหตกุารณ์ดังตอ่ไปนี ้ 

(ก) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนกรอกรายละเอยีดในใบคําขอใชบ้รกิารกองทุน และ/หรอืใบสั่งซือ้หน่วยลงทุน 
และ/หรอืแบบฟอรม์แสดงตนของผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรอืเอกสารอืน่ใดตามทีบ่รษัิทจัดการกําหนด 
ไมค่รบถว้นเพยีงพอสําหรับการปฏบิัตติามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ และ/
หรอืผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมย่ืน่เอกสารหรอืหลักฐานใด ๆ ซึง่มรีายละเอยีดตามทีบ่รษัิทจัดการกําหนด  

(ข) บรษัิทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทําความผดิตาม
กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ และ/หรอืใชเ้ป็นชอ่งทางในการฟอกเงนิ และ/
หรอืใชเ้ป็นชอ่งทางในการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ หรอือาจมลีักษณะเป็นการหลกีเลีย่งกฎหมายหรอืขดัแยง้ตอ่กฎหมายตา่ง ๆ  

(ค) บรษัิทจัดการเห็นว่า การสั่งซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม        
ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายอืน่ หรอืความน่าเชือ่ถอืหรอืภาพลักษณ์ของธุรกจิจัดการลงทุน หรอืชือ่เสยีงของ
บรษัิทจัดการ  

5.5 การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

ในกรณีทีผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น และ/หรอืในกรณี
ทีบ่รษัิทจัดการตอ้งยตุโิครงการในชว่งเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืภายหลังจากสิน้สดุระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก เนือ่งจาก 

(1) มกีารจําหน่ายหน่วยลงทนุใหผู้ล้งทนุไดไ้มถ่งึสามสบิหา้ราย 

(2) กรณีทีม่มีลูคา่หน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดค้รัง้แรกของกองทนุนอ้ยกวา่ 1,600 ลา้นบาท ทัง้นี ้ข ึน้อยูก่บั
ดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

(3) กรณีทีก่องทนุไมส่ามารถลงทนุไดต้ามวัตถุประสงคข์องกองทนุอยา่งเหมาะสม อนัเนือ่งจากปัจจัยอืน่
ใดทีทํ่าใหผ้ลตอบแทนของตราสารทีก่องทุนจะเขา้ไปลงทุนปรับตัวลดลงอยา่งมนัียสําคัญ ทัง้นี้ ขึน้อยู่
กบัดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

โดยบรษัิทจัดการจะยตุกิารจําหน่ายหน่วยลงทนุและแจง้ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 
15 วันนับตัง้แต่วันถัดจากวันสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึง่บรษัิทจัดการ และ/หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจะชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มผลประโยชน์ใด ๆ ที่
เกดิขึน้จากเงนิทีไ่ดรั้บจากการจําหน่ายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี คนืใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเชค็ขดีครอ่ม
เฉพาะสัง่จา่ยในนามผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และจัดสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยูท่ีร่ะบไุวใ้นใบคําขอ
ใชบ้รกิารกองทนุหรอืนําเขา้บญัชขีองธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) หรอืธนาคารพาณชิยอ์ืน่ใดที่
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บรษัิทจัดการไดม้กีารกําหนดเพิม่เตมิภายหลัง ประเภทเดนิสะพัดหรอืออมทรัพย ์ซึง่ไดร้ะบไุวใ้นใบคําขอ
ใชบ้รกิารกองทุน ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วันถัดจากวันสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก
ตามสัดส่วนของเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน หรือดําเนินการอื่นใดตามที่บรษัิทจัดการเห็นควร เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน หากบรษัิทจัดการไม่สามารถคืนเงนิและผลประโยชน์ภายใน
กําหนดเวลานัน้ไดอ้ันเนื่องจากความผดิพลาดของบรษัิทจัดการเอง บรษัิทจัดการจะชําระดอกเบีย้ใน
อตัราไมตํ่่ากวา่รอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี นับตัง้แตว่ันถัดจากวันทีค่รบกําหนดเวลานัน้ใหผู้ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ย 

5.6 ขอ้สงวนสทิธใินการขายหน่วยลงทนุ 

5.6.1 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธปิฏเิสธทีจ่ะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุใหแ้กผู่ล้งทุนทีเ่ป็นบคุคล
ธรรมดาตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกนิ 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผูล้งทุนบางคนหรือ
ทัง้หมดเสยีชวีติ 

5.6.2 เพือ่ประโยชน์สงูสดุของการบรหิารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหอ้ยูใ่น
ดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการแต่เพยีงผูเ้ดยีว โดยบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับ/ปฏเิสธทีจ่ะเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนใหแ้ก่บุคคลใดก็ได ้โดยบุคคลทีบ่รษัิทจัดการมวีัตถุประสงคท์ีจ่ะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนใหนั้้น รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูท้ี่มีถิน่ฐานอยู่ใน
สหรัฐอเมรกิา บุคคลซึง่ปกตมิถี ิน่ทีอ่ยู่ในสหรัฐอเมรกิา รวมถงึกองทรัพยส์นิของบุคคลดังกล่าว และ
บรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จัดใหม้ขี ึน้และดําเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมรกิา  

5.6.3 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธปิฏเิสธคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผูล้งทุน หากการสั่งซือ้ดังกล่าวขัดกับ
หลักเกณฑข์องสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืมผีลกระทบต่อการบรหิารจัดการกองทุน หรอืทําให ้
เกดิความเสีย่งทางกฎหมายหรอืต่อชือ่เสยีงของบรษัิทจัดการหรอืกองทุน โดยบรษัิทจัดการจะคํานงึถงึ
ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสําคัญ 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก :  

6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก : ไมม่ ี

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก : ไมม่ ี

6.3. การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ : ไมม่ ี

7. การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ :  

7.1. ชอ่งทางการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- Internet 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- ชอ่งทางอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจะกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดชอ่งทางการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : บรษัิทจัดการจะรับซือ้คนืหน่วยลงทุนโดย
อตัโนมตั ิ 

7.3. วธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ : รับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบอตัโนมตั ิ

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

บรษัิทจัดการถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดต้กลงสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและยนิยอมใหบ้รษัิทจัดการรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุโดยอตัโนมตั ิโดยบรษัิทจัดการจะดําเนนิการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัต ิเป็นจํานวน
เงนิทีไ่มเ่กนิจํานวนเงนิสดรับทีไ่ดรั้บจากดอกเบีย้รับ และ/หรอืรายไดจ้ากการลงทุนสทุธ ิบวก (หัก) ดว้ย
กําไร (ขาดทุน) สุทธทิี่เกดิขึน้จรงิ และ/หรอืกําไรสะสม และ/หรือเงนิตน้ทีไ่ดจ้ากการไถ่ถอนคนืของ
พันธบัตร หุน้กู ้หรอืหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ทีก่องทุนรวมลงทุนไว ้เมือ่ครบอายขุองพันธบัตร หุน้กู ้
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หรอืหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ทีก่องทุนรวมลงทุนดังกล่าว หลังจากกันสํารองสําหรับค่าใชจ้่ายต่าง ๆ 
ของกองทนุ (ถา้ม)ี ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะดําเนนิการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตเิพยีงครัง้เดยีว ณ 
วันครบอายโุครงการ เทา่กบั มลูคา่ทรัพยส์นิคงเหลอืทัง้หมดหลังจากหักคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยใด ๆ 
แลว้  

7.5. ระยะเวลาในการรับซือ้คนื : ครบอายโุครงการ  

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรับซือ้คนื :  

บรษัิทจัดการจะดําเนนิการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละรายเพยีงครัง้
เดยีว เมือ่ครบอายโุครงการตามชว่งเวลาทีบ่รษัิทจัดการกําหนด ในกรณีวันทีกํ่าหนดรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ
นัน้ตรงกบัวันหยดุทําการของบรษัิทจัดการ และ/หรอืตรงกับวันหยดุของประเทศทีก่องทุนลงทุน (กรณีที่
มกีารลงทุนในต่างประเทศ) หรอืเป็นวันทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มคํีาสั่งใหบ้รษัิทจัดการหยุด
รับคําสั่งซือ้หรอืคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษัิทจัดการจะดําเนนิการรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุในวันทําการถัดไป  

อนึ่ง ณ วันครบอายุโครงการ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธนํิาเงนิลงทุนคงเหลือทัง้หมดของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหนี้ระยะสัน้หรอืกองทุนรวมตลาดเงนิอืน่ที่
อยูภ่ายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการในวันทําการถัดไป เวน้แต่บรษัิทจัดการจะกําหนดหรอือนุญาตให ้
เป็นอยา่งอืน่ได ้โดยบรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน
ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับแต่วันทีทํารายการโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิดไทย
พาณชิยต์ราสารหนี้ระยะสัน้หรอืกองทุนรวมตลาดเงนิทีบ่รษัิทจัดการกําหนด บรษัิทจัดการอาจพจิารณา
ปรับลดหรอืยกเวน้มูลค่าขัน้ตํ่าของการลงทุน/สั่งซือ้กองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหนี้ระยะสัน้หรือ
กองทนุรวมตลาดเงนินัน้ไดข้ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

ทัง้นี ้ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถทํารายการซือ้ ขายคนื หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไปยงักองทนุอืน่ได ้ตาม
เงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนของกองทุนเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนี้ระยะสัน้หรอืกองทุนรวมตลาด
เงนินัน้ โดยผูล้งทุนสามารถขอรายละเอยีดหนังสอืชีช้วนไดท้ีผู่ส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้  

7.7. การขายคนืหน่วยลงทนุ : ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้  

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ : ไมม่ ี

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

การชําระเงนิคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ 

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนทุกรายตกลงยนิยอมใหบ้รษัิทจัดการดําเนนิการขายคนืหน่วยลงทุนของ  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามขอ้ 7.3 โดยบรษัิทจัดการไม่จําเป็นตอ้งบอกกล่าว หรอืขอความยนิยอมจากผูถ้อื
หน่วยลงทนุอกีแตอ่ยา่งใด และผูถ้อืหน่วยลงทนุจะไมโ่ตแ้ยง้หรอืยบัยัง้การดําเนนิการดังกลา่ว  

(2) นายทะเบยีนหน่วยลงทนุหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ซึง่ไดรั้บมอบหมาย
จากบรษัิทจัดการ จะจัดสง่เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุทีค่งเหลอื ใบยนืยนัการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
พรอ้มใบเสร็จรับเงนิ และใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ใหแ้กผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์(E-Mail) (ถา้ม)ี หรอืโดยทางไปรษณียใ์นกรณีทีไ่มร่ะบทุี่
อยูไ่ปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์(E-Mail Address) ตามทีอ่ยูท่ีร่ะบไุวใ้นใบคําขอใชบ้รกิารกองทุนภายใน 7 
วันทําการนับแตว่ันซือ้ขายหน่วยลงทนุ หรอืโดยวธิอีืน่ใดตามทีบ่รษัิทจัดการกําหนดเพิม่เตมิตามวธิกีารที่
ระบใุนหนังสอืชีช้วน 

(3) ในกรณีทีก่องทุนรวมไมส่ามารถชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อื
หน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ บรษัิทจัดการอาจชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ
อืน่ได ้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีกํ่าหนดไวใ้น 
ขอ้ 9  
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(4) การลดจํานวนหน่วยลงทุนทีรั่บซือ้คนืจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอื
วันทีคํ่านวนราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุนัน้ได ้แลว้แตก่รณี 

เงือ่นไขอืน่ ๆ : 

- อนึ่ง ณ วันทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามขอ้ 7.6 หากผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ยังมไิดเ้ปิดบัญชี

กองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหนี้ระยะสัน้หรือกองทุนรวมตลาดเงนิที่บรษัิทจัดการกําหนด บรษัิท
จัดการสงวนสทิธทิีจ่ะดําเนนิการเปิดบัญชกีองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหนี้ระยะสัน้หรอืกองทุนรวม
ตลาดเงนินัน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเพือ่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้โดยบรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วย
ลงทนุไดใ้หค้วามยนิยอมในการดําเนนิการดังกลา่วแลว้ 

- บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงกําหนดการในการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง 
เพิม่เตมิ วธิกีารขายคนืและการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ตามขอ้ 7 โดยถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบ
จากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกําหนด ในกรณีที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืกรมสรรพากร และ/หรอืหน่วยงานอืน่ใด ไดม้ปีระกาศแกไ้ข เพิม่เตมิ หรอื
เปลีย่นแปลงหลักเกณฑ ์เงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งกับการซือ้คนื/ขายคนืหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตใินอนาคต 
บรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหเ้ป็นตามประกาศทีแ่กไ้ข เพิม่เตมิ หรอืเปลีย่นแปลงนัน้  

8. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ :  

8.1. ชอ่งทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ :  

- Internet 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- ชอ่งทางอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจะกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

กองทุนจะไมเ่ปิดรับสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างอายโุครงการ แต่จะเปิดรับสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้
เฉพาะชว่งเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกเทา่นัน้ ตามหลักเกณฑ/์เงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการกําหนด เวน้
แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิเงือ่นไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนใน
ภายหลัง โดยถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิารดังกลา่ว  

8.3. ขอ้สงวนสทิธใินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

8.3.1 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธปิฏเิสธทีจ่ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุใหแ้กผู่ล้งทนุทีเ่ป็นบคุคล
ธรรมดาตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกนิ 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผูล้งทุนบางคนหรือ
ทัง้หมดเสยีชวีติ 

8.3.2 เพือ่ประโยชนส์งูสดุของการบรหิารจัดการกองทุน การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนใหอ้ยูใ่น
ดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการแตเ่พยีงผูเ้ดยีว โดยบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับ/ปฏเิสธทีจ่ะสับเปลีย่น
หน่วยลงทุนของกองทุนใหแ้กบุ่คคลใดก็ได ้โดยบุคคลทีบ่รษัิทจัดการมวีัตถุประสงคท์ีจ่ะไมส่ับเปลีย่น
หน่วยลงทุนของกองทุนใหนั้้น รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูท้ี่มีถิน่ฐานอยู่ใน
สหรัฐอเมรกิา บุคคลซึง่ปกตมิถี ิน่ทีอ่ยู่ในสหรัฐอเมรกิา รวมถงึกองทรัพยส์นิของบุคคลดังกล่าว และ
บรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จัดใหม้ขี ึน้และดําเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมรกิา 

8.3.3 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธปิฏเิสธคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของผูล้งทุน หากการสับเปลีย่น
ดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑข์องสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืมผีลกระทบต่อการบรหิารจัดการ
กองทนุ หรอืทําใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมายหรอืต่อชือ่เสยีงของบรษัิทจัดการหรอืกองทุน โดยบรษัิท
จัดการจะคํานงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสําคัญ 
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9. การช าระคา่รบัซือ้คนื สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอืน่แทนเงนิ :  

บรษัิทจัดการจะชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทน
เงนิไดใ้นกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ หรอืกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ตกลงรับชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ และบรษัิทจัดการไดรั้บมติ
พเิศษใหช้ําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิได ้รวมถงึกรณีอืน่ใดที่
เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด โดยบรษัิทจัดการจะกําหนดขัน้ตอนการ
ดําเนนิการต่อไป ซึง่ขัน้ตอนทีกํ่าหนดตอ้งสามารถปฏบิัตไิดจ้รงิและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของ
กองทนุทกุราย 

10. การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

บรษัิทจัดการอาจเลือ่นกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คํีาสัง่ขายคนื
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีกํ่าหนดไว ้ซึง่ตอ้งไมเ่กนิกวา่กรณีดังตอ่ไปนี ้ 

(1) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุดังต่อไปนี ้
โดยความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

(ก) มเีหตจํุาเป็นทําใหไ้มส่ามารถจําหน่าย จา่ยโอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่ง
สมเหตสุมผล หรอื  

(ข) มเีหตุทีทํ่าใหก้องทุนรวมไมไ่ดรั้บชําระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทุนไวต้ามกําหนดเวลา
ปกต ิซึง่เหตดุังกลา่วอยูน่อกเหนอืการควบคมุของบรษัิทจัดการ  

(2) มคํีาสั่งขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการยังไม่ไดช้ําระเงนิค่าขายคืน
หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการพบวา่ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุดังกลา่วไมถ่กูตอ้ง และ
ผูด้แูลผลประโยชน์ยังไมไ่ดรั้บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา 
โดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งตัง้แต่หนึ่ง
สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  

(3) มคํีาสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการพบวา่ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง 
และผูดู้แลผลประโยชน์ยังไมไ่ดรั้บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชย
ราคา โดยราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่
หนึง่สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  

การเลือ่นกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษัิท
จัดการจะปฏบิตัติามหลักเกณฑ ์ดังตอ่ไปนี ้ 

(ก) เลือ่นกําหนดชําระคา่ขายคนืไดไ้มเ่กนิ 10 วันทําการนับแตว่ันทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมคํีาสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทนุนัน้ เวน้แตไ่ดรั้บการผอ่นผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คํีาสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลือ่นกําหนดการชาํระคา่ขาย
คนืหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบเรือ่งดังกล่าวดว้ย
วธิกีารใดๆ โดยพลัน  

(ค) แจง้การเลือ่นกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน พรอ้มทัง้จัดสง่รายงานทีแ่สดงเหตุผลของ
การเลือ่น และหลักฐานการไดรั้บความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนต์ามขอ้ (1) หรอืการรับรองขอ้มลู
ของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะมอบหมายใหผู้ดู้แล
ผลประโยชนดํ์าเนนิการแทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเลือ่นกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสั่งขายคนืหน่วยลงทุนใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บรษัิทจัดการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยชําระค่าขายคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน
ตามลําดับวันทีส่ง่คําสัง่ขายคนืกอ่นหลัง  
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11. การไมข่ายไมร่บัซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามส ัง่ :  

11.1 บรษัิทจัดการอาจไมข่ายหรอืไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุ ตามคําสัง่ซือ้หรอืคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนที่
ไดรั้บไวแ้ลว้หรอือาจหยดุรับคําสั่งซือ้หรอืคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนได ้เฉพาะในกรณีทีกํ่าหนดไว ้ซึง่ไม่
เกนิกวา่กรณีดังตอ่ไปนี ้ 

(1) ตลาดหลักทรัพยไ์มส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยไดรั้บ
ความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

(ก) มเีหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่าง
สมเหตสุมผล  

(ข) ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตจํุาเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี้ การไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งที่ไดรั้บมาแลว้ หรอืการหยุดรับคําสั่งซือ้หรือ
คําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุตาม (ก) (ข) หรอื (ค) สามารถกระทําไมเ่กนิ 1 วันทําการ เวน้แต่ไดรั้บผ่อนผัน
จากสํานักงาน  

(3) ในกรณีทีก่องทุนรวมมกีารลงทุนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์ดังต่อไปนี้
เกดิขึน้ ซึง่กอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่กองทนุรวมดังกลา่วอยา่งมนัียสําคัญ  

(ก) ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยด์ังกล่าวไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมไดล้งทุนในหลักทรัพยท์ีซ่ ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยแ์ห่งนัน้เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของ
มลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุรวม  

(ข) มเีหตกุารณ์ทีทํ่าใหไ้มส่ามารถแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศไดอ้ยา่งเสร ีและทําใหไ้มส่ามารถโอน
เงนิออกจากประเทศหรอืรับโอนเงนิจากตา่งประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

(ค) มเีหตุทีทํ่าใหก้องทุนรวมไมไ่ดรั้บชําระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทุนไวต้ามกําหนดเวลา
ปกต ิซึง่เหตดุังกลา่วอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทจัดการและผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้  

(4) เป็นการไมข่ายหน่วยลงทนุตามคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยดุรับคําสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุ แกผู่ล้งทนุเฉพาะราย เนือ่งจากปรากฏขอ้เท็จจรงิ ดังตอ่ไปนี ้ 

(ก) บรษัิทจัดการมเีหตอุนัควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ๆมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระทําดังตอ่ไปนี ้ 

1. การกระทําทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรือความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมาย เกีย่วกับ การป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย หรอื  

3. การกระทําที่เป็นการปฏบิัตติามคําสั่งเกีย่วกับการยดึหรืออายัดทรัพยส์นิโดยบุคคลผูม้อํีานาจตาม
กฎหมาย  

(ข) บรษัิทจัดการไมส่ามารถดําเนนิการรูจ้ักลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบัลกูคา้ไดใ้น
สาระสําคัญ 

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจัดการกองทุนรวม
ภายใตก้ารจัดการของตนอันเนื่องมาจากการทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถดํารงความ
เพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ยการ
ดํารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็น
นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละการคา้หลักทรัพยแ์ละการจัดจําหน่ายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุนและ
การเป็นผูจั้ดการเงนิทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ซึง่ใหก้ระทําไดไ้มเ่กนิ 3 วันทําการ 

(6)  อยูใ่นระหวา่งดําเนนิการเพือ่เลกิกองทนุรวม ทีร่ะบไุวใ้นขอ้ผกูพันขอ้ 22.1.1 (2)  

11.2 เมือ่ปรากฏเหตตุามขอ้ 11.1 และบรษัิทจัดการประสงคจ์ะไมข่ายหรอืไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอื
หยดุรับคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะปฏบิตัดิังตอ่ไปนี ้ 
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(1) บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คํีาสัง่ซือ้หรอืคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึ
การไมข่ายหรอืไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยพลัน และหากเป็นเหตตุามขอ้ 11.1(1) (2) (3) หรอื (5) ให ้
เปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทั่วไปใหท้ราบถงึการหยุดรับคําสั่งซือ้หรอืคําสั่งขายคนื
หน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลัน  

(2) บรษัิทจัดการจะรายงานการไมข่ายหรอืไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืการหยดุรับคําสั่งซือ้หรอืคําสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุน พรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั้นให ้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  

(3) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรับคําสั่งซือ้หรอืคําสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1(1) (2) (3) และ (5) เกนิ 1 วันทําการ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดังต่อไปนี ้
กอ่นการเปิดรับคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ  

(ก) บรษัิทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั่งซือ้หรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทนุของกองทุนเปิด ณ วันทําการสดุทา้ยกอ่นวันรายงานนัน้ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายในวันทําการกอ่นวันเปิดรับคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ  

(ข) บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คํีาสัง่ซือ้หรอืคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึ
การเปิดขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทั่วไปให ้
ทราบถงึการเปิดรับคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลัน  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมข่ายหรอืไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืหยดุรับคําสั่งซือ้หรอืคําสั่งขายคนืหน่วย
ลงทนุ บรษัิทจัดการอาจหยดุคํานวณมลูค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุก็ได ้ 

11.3 บรษัิทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรอืหยุดรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุน ในชว่งระยะเวลาที่
บรษัิทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งและผูดู้แลผลประโยชน์ยังไม่ไดรั้บรองขอ้มูลใน
รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึง่สตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอัตราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คํีาสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไวแ้ลว้
ใหท้ราบถงึการหยดุขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทั่วไปให ้
ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลัน  

12. การหยดุขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ :  

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกจิและการเงนิของประเทศ หรอืเพือ่รักษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ บรษัิทจัดการจะหยดุ
รับคําสัง่ซือ้หรอื คําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราว ตามระยะเวลาทีสํ่านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทัง้นี้ ไม่เกนิ 20 วันทําการตดิต่อกัน เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุออกไปได ้ 

13. เงือ่นไขและขอ้จ ากดัในการจดัสรรและการโอนหนว่ยลงทนุ :  

บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนจะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ล้งทนุทีไ่มใ่ช ่“ผูม้เีงนิลงทุนสงู” เวน้
แตเ่ป็นการโอนทางมรดก ซึง่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

14. การจา่ยเงนิปนัผล :  

14.1. นโยบายการจา่ยเงนิปันผล : ไมจ่า่ย  

14.2. หลักเกณฑก์ารจา่ยเงนิปันผล : ไมม่ ี

14.3. กําหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จํากดัในการจา่ยเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี

 



กองทนุเปิดไทยพาณิชยค์อมเพล็กซร์เีทริน์ 1YL หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย 

56 

15. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

15.1. คา่ธรรมเนยีมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวม
ทัง้หมด) :  

รายการคา่ธรรมเนยีม (ตาม 15.2) :  

รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.79 ต่อปีของมลูค่าจด
ทะเบยีนกองทนุรวม 

15.2. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม :  

15.2.1. คา่ธรรมเนยีมการจัดการรายปี :  

รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าจดทะเบยีน
กองทนุรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

ทัง้นี้ ในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายได ้โดยคํานวณตามมูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุนมมีลูค่า
นอ้ยกว่า 50 ลา้นบาท บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปีของ
มลูคา่ทรัพยส์นิรวม หักดว้ยหนีส้นิรวม กอ่นหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์
คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนและคา่ธรรมเนยีมอืน่ทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุรวมทีม่ฐีานในการคํานวณจากมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีคํ่านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

15.2.2. คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี :  

รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าจด
ทะเบยีนกองทนุรวม 

15.2.3. คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี :  

รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูค่าจด
ทะเบยีนกองทนุรวม 

15.2.4. คา่ธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทนุ :  

รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา :  

ไมม่ ี

15.2.5. คา่ธรรมเนยีมการจัดจําหน่าย :  

รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา :  

ไมม่ ี

15.2.6. คา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ :  

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ตอ่ปี ของมลูคา่จดทะเบยีนกองทนุรวม 

รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา :  

ทัง้นี้ เมือ่คํานวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายต่างๆท  ่ ่เรยีกเก็บจรงิจากกองทุนรวมตามขอ้ 
15.2.1 - 15.2.5 จะตอ้งไมเ่กนิคา่ธรรมเนยีมรวมของกองทนุ 

(1) คา่ใชจ้า่ยเพือ่วัตถปุระสงคใ์นการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ไมเ่กนิ 2,140,000 บาท ซึง่จะเรยีก
เก็บจากกองทนุเมือ่มคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ตามจํานวนทีจ่า่ยจรงิ โดยในทางบญัชจีะตัดจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายของ
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กองทนุรวมทกุวันตามระยะเวลาทีจ่ะไดรั้บประโยชนจ์ากคา่ใชจ้า่ยนัน้ เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการจัดทําโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ค่าสือ่โฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใชจ้่ายดา้นการตลาด ค่าอบรมเผยแพร่ความรู ้และ
สมัมนาแนะนํากองทนุรวม 

(2) คา่ใชจ้า่ยในการสอบบญัช ีและคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ในการสอบบญัช ีซึง่รวมคา่ใชจ้่ายตรวจสอบทรัพยส์นิ
ในประเทศ และตา่งประเทศ 

(3) ค่าจัดทํา จัดพมิพ ์และจัดสง่ หนังสอืชีช้วนรายละเอยีดโครงการกองทุนรวม หนังสอืชีช้วนสว่นสรุป
ขอ้มลูสําคัญ สว่นขอ้มลูกองทนุรวม รวมถงึเอกสารประกอบการขายอืน่ ๆ  

(4) คา่เก็บรักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศ ตามอตัราทีผู่เ้ก็บรักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศกําหนดเป็นการ
ทั่วไปในการใหบ้รกิาร ตามทีจ่า่ยจรงิ แตจ่ะไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ
รวม ทัง้นี้ อัตราดังกล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามที่ผูเ้ก็บรักษาทรัพยส์นิในต่างประเทศเรียกเก็บ  
(ถา้ม)ี  

(5) ค่าจัดทําและ/หรอืจัดสง่รายงาน ขา่วสาร ขอ้มูลใดๆแกผู่ถ้อืหน่วยลงทุน หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกับ
กองทนุรวมโดยตรง หนังสอืบอกกลา่วประกาศและรายงานตา่งๆ รวมถงึคา่ประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวัน 
ตลอดจนข่าวสาร ขอ้มูลทีบ่รษัิทจัดการมหีนา้ที่จัดทํา และ/หรอืจัดส่งตามทีสํ่านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายกําหนด  

(6) คา่พมิพแ์บบฟอรม์ใบจองซือ้หน่วยลงทุน ใบสั่งซือ้หน่วยลงทุน ใบสั่งขายหน่วยลงทุน ใบยนืยันการ
ซือ้และขายหน่วยลงทนุ เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุและแบบฟอรม์อืน่ ๆ เกีย่วกบักองทนุรวม 

(7) คา่ใชจ้า่ยในการรับชําระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการออกเช็ค และนําเงนิเขา้บัญชสํีาหรับ
การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(8) ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งในการจัดตัง้และ/หรอืจัดการกองทุนทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิัต ิ
และ/หรอืเพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ/หรอืหลักเกณฑข์องสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอืน่
ใดของรัฐที่เกีย่วขอ้ง เช่น ค่าธรรมเนียมคําขอจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมในการจด
ทะเบยีนกองทรัพยส์นิของโครงการจัดการเป็นกองทุนรวม ค่าไปรษณียากร ค่าแปลเอกสารต่าง ๆ ค่า
อากรแสตมป์ตา่ง ๆ คา่ดําเนนิงานอืน่ ๆ เป็นตน้ 

(9) ค่าใชจ้่ายในการตดิตามทวงถามหรือการดําเนินคดี เพื่อการรับชําระหนี้ใด ๆ ของกองทุนรวมทัง้
ค่าใชจ้่ายในการรับชําระหนี้เป็นทรัพยส์นิอืน่แทนการชําระหนี้ดว้ยเงนิสดตามตราสารแห่งหนี้ เชน่ ค่าที่
ปรกึษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าสบืทรัพยแ์ละ/หรอืบังคับคด ีค่าใชจ้่าย
ในดา้นนติกิรรม คา่ใชจ้า่ยหรอืคา่ธรรมเนยีมอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางราชการ เป็นตน้ 

(10) ค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วเนื่องกับการดําเนนิงานของกองทุนรวม ไดแ้ก ่ค่าใชจ้่าย (ถา้ม)ี 
ในการดําเนนิคดขีองผูดู้แลผลประโยชน์ทีฟ้่องรอ้งใหบ้รษัิทจัดการปฏบิัตติามหนา้ทีห่รอืเรยีกค่าสนิไหม
ทดแทนความเสยีหายจากบรษัิทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือเมือ่ไดรั้บคําสั่งจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(11) ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิัตติามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอื กฎหมายกําหนด  

(12) ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ การจัดประชมุผูถ้อืหน่วยลงทุน การขอ
มตผิูถ้อืหน่วยลงทนุ รวมถงึการแจง้ขอ้มลูขา่วสารตา่ง ๆ ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ 

(13) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากการรับจํานองอสงัหารมิทรัพย ์เพือ่เป็นหลักประกนัการลงทนุของกองทนุรวม  

(14) คา่ทีป่รกึษากฎหมาย (ถา้ม)ี ทีป่รกึษาการเงนิอืน่ ๆ (ถา้ม)ี  

(15) ค่าบรกิาร และ/หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่
เกีย่วเนื่องกับการจัดหา ไดม้า รับมอบ ส่งมอบ ดูแลเก็บรักษา ปกป้องผลประโยชน์ ซึง่สนิทรัพยห์รือ
หลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที่นอกเหนือไปจากที่ไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 15.2.2  “ค่าธรรมเนียมผูดู้แล
ผลประโยชนร์ายปี”  

(16) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการผดินัดชําระราคา (failed trade)  

(17) ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมที่เกดิขึน้ในช่วงการชําระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เช่น 
คา่ตอบแทนผูช้ําระบญัช ีคา่ผูด้แูลผลประโยชนใ์นระหวา่งการชําระบญัชกีองทนุรวม เป็นตน้ 
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(18) ค่านายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยท์ี่ซือ้หรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึง่ไดร้วม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่น ๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์และ
คา่ธรรมเนยีมการทํารายการในตา่งประเทศ 

(19) คา่ใชจ้า่ยเกีย่วเนือ่งจากการลงทนุในตา่งประเทศ เชน่ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย เป็นตน้ 

(20) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการกองทนุ ซึง่มไิดร้ะบไุวใ้นขอ้ 15 (ถา้ม)ี โดยบรษัิทจัดการจะเรยีก
เก็บจากกองทนุรวมตามจํานวนเงนิ และเวลาทีเ่กดิคา่ใชจ้า่ยนัน้จรงิ ทัง้นี ้การเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายดังกล่าว
จะไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยบรษัิทจัดการจะเป็นผูรั้บผดิชอบ
สว่นทีเ่กนิอตัราทีกํ่าหนด  

ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมตามขอ้ 15.1 - 15.2 รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 
ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใด และภาษีดังกลา่วจะถอืเป็นภาระของกองทนุรวม  

ทัง้นี้ ในกรณีทีอ่ัตราภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดมกีารเปลีย่นแปลง บรษัิทจัดการ
สงวนสทิธใินการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกับการ
เปลีย่นแปลงดังกลา่ว และใหถ้อืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

15.3. คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ :  

15.3.1. คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุนจากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม
หรอืแต่ละรายในอัตราทีไ่มเ่ท่ากัน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเงือ่นไขการเรยีกเก็บหรอื
เปลีย่นแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูล้งทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยบรษัิทจัดการจะตดิ
ประกาศรายละเอยีดดังกล่าว ณ สํานักงานของบรษัิทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

อนึง่ การเปลีย่นแปลงหลักเกณฑ/์วธิกีารจัดเก็บคา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูล้งทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
โดยจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะประกาศล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วันก่อน
การเปลีย่นแปลง ผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุ (ถา้ม)ี  

15.3.2. คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : ไมม่ ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

15.3.3. คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  

15.3.3.1 คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (Switching In) : ม ี 

รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วย
ลงทนุ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษัิทจัดการอาจเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุจากผูล้งทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะ
กลุ่มหรอืแต่ละรายในอัตราทีไ่มเ่ท่ากัน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเงือ่นไขการเรยีกเก็บ
หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูล้งทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษัิทจัดการจะตดิ
ประกาศรายละเอยีดดังกล่าว ณ สํานักงานของบรษัิทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  
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อนึง่ การเปลีย่นแปลงหลักเกณฑ/์วธิกีารจัดเก็บคา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูล้งทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
โดยจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะประกาศล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วันก่อน
การเปลีย่นแปลง ผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุ (ถา้ม)ี  

15.3.3.2 คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (Switching Out) : ไมม่ ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

15.3.4. คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุ : ม ี 

ในอตัรา 10 บาทตอ่หน่วยลงทนุ 1,000 หน่วย หรอืเศษของ 1,000 หน่วย 

รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา :  

หรอืตามอัตราทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนกําหนดเป็นการทั่วไปในการใหบ้รกิาร โดยนายทะเบยีนหน่วย
ลงทนุจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมจากผูโ้อนในวันทีย่ืน่คําขอโอนหน่วยลงทนุ  

15.3.5. คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ 

รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา :  

ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนกําหนดเป็นการทั่วไปในการใหบ้รกิาร ในกรณีทีข่อเปลีย่นชือ่-สกลุ 
ทีอ่ยู ่การออกใบหน่วยลงทนุ การออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหมแ่กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณี
หายและอืน่ ๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิ ซึง่พสิจูนไ์ดว้า่เป็นความประสงคเ์ฉพาะตัวของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

15.3.6. คา่ปรับกรณีขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นระยะเวลาถอืครองทีกํ่าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี 

รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา :  

15.3.7. คา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ : ม ี 

ตามทีจ่า่ยจรงิ 

รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา :  

บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอืน่ ๆ ทีผู่ล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนขอใหบ้รษัิท
จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนินการใหผู้ล้งทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือจากการดําเนินการตามปกตขิองบรษัิทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุน และ/หรือการ
ดําเนินการใด ๆ ซึง่พสิูจน์ไดว้่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผูล้งทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน เช่น 
ค่าธรรมเนียมการออกหนังสอืรับรองฐานะการเงนิ / รับรองยอดหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการคน้หา
เอกสารจากศนูยเ์อกสารของนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ เป็นตน้ ตามอตัราทีบ่รษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีน
หน่วยลงทนุกําหนดเป็นการทั่วไปในการใหบ้รกิารลักษณะดังกล่าว บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วย
ลงทนุขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเรยีกเก็บ หรอืเปลีย่นแปลงอัตราธรรมเนียมดังกล่าวขา้งตน้ไดโ้ดยไม่
ตอ้งดําเนนิการแจง้ผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนล่วงหนา้ โดยบรษัิทจัดการจะตดิประกาศรายละเอยีด
ดังกลา่ว ณ สํานักงานของบรษัิทจัดการ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนตามขอ้ 15.3 รวมภาษี 
มลูคา่เพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใด และภาษีดังกล่าวจะถอืเป็นภาระของผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ  

ทัง้นี้ ในกรณีทีอ่ัตราภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดมกีารเปลีย่นแปลง บรษัิทจัดการ
สงวนสทิธใินการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกับการ
เปลีย่นแปลงดังกลา่ว และใหถ้อืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

15.4. วธิกีารคํานวณและตัดจา่ยคา่ธรรมเนยีม :  

บรษัิทจัดการจะคํานวณคา่ธรรมเนยีมขอ้ 15.2.1 ทุกวันทีม่กีารคํานวณมลูค่าทรัพยส์นิสทุธ ิโดยใชม้ลูค่า
หน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดค้รัง้แรกเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม และในทางบัญชจีะตัดจ่ายเป็น
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คา่ใชจ้า่ยของกองทนุรวมทกุวัน ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะทําการเรยีกเก็บจากกองทนุภายใน 5 วันทําการนับ
แตว่ันทีบ่รษัิทจัดการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิหรอืรอบระยะเวลาอืน่ใดตามทีบ่รษัิทจัดการกําหนด 

15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ย :  

บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยตามขอ้ 15.1 ขอ้ 15.2 และขอ้ 15.3 
โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ และอาจเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่า
อตัราขัน้สงูทีร่ะบไุวใ้นโครงการได ้โดยจะดําเนนิการดังตอ่ไปนี้ 

(1) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมคีวามประสงคจ์ะลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นโครงการ
และไดดํ้าเนนิการดังกลา่วแลว้ บรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มลูดังกลา่วใหผู้ล้งทนุทราบอยา่งทั่วถงึภายใน 
3 วันทําการนับแตว่ันทีม่กีารลดคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยดังกลา่วเชน่ เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์อง
บรษัิทจัดการหรอื ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแหง่ของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เป็นตน้ 

การลดคา่ธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถ้อืว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ใหค้วามเห็นชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในเรือ่งดังกลา่วเมือ่บรษัิทจัดการไดดํ้าเนนิการตามวรรคหนึง่
แลว้ 

(2) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมคีวามประสงคจ์ะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามทีร่ะบไุวใ้น
โครงการ บรษัิทจัดการจะคํานงึถงึความสมเหตสุมผลกบัสภาพปกตทิางธรุกจิและประโยชนข์องลกูคา้เป็น
สําคัญ และจะเปิดเผยขอ้มลูดังกลา่วใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้อยา่งทั่วถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมอันทําให ้
มั่นใจไดว้่าผูล้งทุนไดรั้บทราบขอ้มลูดังกล่าว โดยอยา่งนอ้ยจะจัดใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเว็บไซต์
ของบรษัิทจัดการและ ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี ้

(2.1) ในกรณีทีก่ารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไมเ่กนิกว่าอัตราขัน้สงูของค่าธรรมเนียม
หรือค่าใชจ้่ายเดมิตามที่ระบุไวใ้นโครงการ บรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวใหผู้ล้งทุนทราบ
ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 3 วันทําการกอ่นการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ 

(2.2) ในกรณีทีก่ารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้เกนิกวา่อตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรอื
ค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวอ้ย่างชัดเจนในโครงการแลว้ว่าบรษัิทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได ้
ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลายอ้นหลัง 1 ปีนับแต่วันทีบ่รษัิทจัดการประสงคจ์ะขึน้ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย
ดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะดําเนนิการตามหลักเกณฑด์ังนี้ 

(ก) ในกรณีทีก่ารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไมเ่กนิกว่าอัตรารอ้ยละ 5 ของอัตราขัน้สูง
ดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มลูดังกลา่วใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วันกอ่นการเรยีก
เก็บคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้ดังกลา่ว 

(ข) ในกรณีทีก่ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอัตรารอ้ยละ 5 ของอัตราขัน้สูง
ดังกลา่ว บรษัิทจัดการตอ้งไดรั้บมตพิเิศษ 

ในการเปิดเผยขอ้มลูตามวรรคหนึง่ มใิหนํ้ามาใชก้บักรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมไดรั้บมตพิเิศษ  

(3) การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายตามขอ้ 15.5 (1) วรรคสอง หรอื (2.2) บรษัิทจัดการ
จะแจง้ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอื
คา่ใชจ้า่ยดังกลา่ว 

15.6. หมายเหต ุ:  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณารับผดิชอบค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายตามหัวขอ้ 15 รายการ
ใดรายการหนึง่หรอืหลายรายการได ้ทัง้นี้ ขึน้กับดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการ เพือ่ประโยชน์ของกองทุน
และผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสําคัญ 
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16. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หนว่ย
ลงทุน และราคาหนว่ยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีมู่ลคา่หนว่ยลงทุนไม่
ถกูตอ้ง :  

16.1. วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน 
และราคาหน่วยลงทนุ : ตา่งประเทศ  

16.2. เงือ่นไขพเิศษ :  

1. บรษัิทจัดการจะคํานวณมลูค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีสํ่านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

โดยมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมจะคํานวณจากมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมในส่วนที่
ลงทนุในประเทศ บวกกบัมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมในสว่นทีล่งทนุในตา่งประเทศ  

หลักเกณฑแ์ละวธิกีารกําหนด/คํานวณมลูค่ายตุธิรรมของตราสาร/หลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิต่างประเทศ 
เช่น การใชร้าคาหลักทรัพย์ในการอา้งองิหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนของตราสาร/
หลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิต่างประเทศ การใชอ้ัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ เพือ่คํานวณมูลค่า
ทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิบาท บรษัิทจัดการจะใช ้

หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีเ่ป็นไปตามกับประกาศสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และ/หรอืหน่วยงาน
อืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในปัจจบุนั รวมถงึทีม่กีารเปลีย่นแปลง แกไ้ข เพิม่เตมิในอนาคต  

ทัง้นี ้การใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ บรษัิทจัดการจะใชแ้หลง่ขอ้มลูอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ตา่งประเทศของ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ณ วันคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
เป็นหลัก อยา่งไรก็ด ีบรษัิทจัดการอาจเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร กําหนด/คํานวณมลูคา่ยตุธิรรม
ของตราสาร/หลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิต่างประเทศในภายหลังไดต้ามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร เช่น 
เพือ่ใหส้อดคลอ้ง/รองรับระบบการดําเนนิงานของบรษัิทจัดการในอนาคต เป็นตน้ รวมถงึในกรณีหากเกดิ
เหตุการณ์ เช่น เหตุการณ์ไม่ปกตทิางการเมอืงหรือสภาวะตลาดและเศรษฐกจิมคีวามผันผวน หรือ
เหตุการณ์อื่นใดอันเป็นเหตุใหไ้ม่สามารถใชแ้หล่งขอ้มูลดังกล่าวได ้เป็นตน้ โดยการเปลี่ยนแปลง
ดังกลา่วจะอยูภ่ายใตค้วามเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์และเป็นไปตามประกาศสมาคมบรษัิทจัดการ
ลงทนุ และ/หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถงึที่มกีารเปลี่ยนแปลง แกไ้ข 
เพิม่เตมิในอนาคต กล่าวคือบรษัิทจัดการอาจเปลีย่นแปลงแหล่งที่มาของการใชข้อ้มูลเกีย่วกับราคา 
และ/หรอือัตราผลตอบแทนของตราสาร/หลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิต่างประเทศ รวมถงึอัตราแลกเปลีย่น
เงนิตราตา่งประเทศทีใ่ชอ้า้งองิ เชน่ อตัราแลกเปลีย่นถัวเฉลีย่ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
วา่ดว้ยอตัราแลกเปลีย่นถัวเฉลีย่ของธนาคารพาณชิย ์หรอืระบบอืน่ใดทีม่กีารเผยแพร่ขอ้มลูและสามารถ
อา้งองิได ้อาท ิReuters หรอื APEX เป็นตน้ 

2. บรษัิทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ตามหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี ้ 

(2.1) คํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทนุอยา่งนอ้ยในวันดังนี ้

(ก) คํานวณทุกสิน้วันทําการก่อนวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทําการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ 

(ข) คํานวณทกุสิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และประกาศภายในวันทําการถัดไป 

(ค) คํานวณทกุสิน้วันทําการสดุทา้ยของแตล่ะเดอืน และประกาศภายในวันทําการถัดไป 

(ง) คํานวณทุกสิน้วันทีป่รากฏเหตุการณ์ทีน่่าเชือ่ไดว้่าจะมผีลกระทบต่อมลูค่าทรัพยส์นิสทุธหิรอืมลูค่า
หน่วยลงทนุอยา่งมนัียสําคัญ และประกาศภายในวันทําการถัดไป 

(2.2) คํานวณและประกาศราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุอยา่งนอ้ยในวันดังนี ้ 

(ก) คํานวณทุกสิน้วันทําการก่อนวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทําการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ 
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(ข) คํานวณทุกสิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของวันดังกล่าวเป็นเกณฑใ์น
การคํานวณราคา และประกาศภายในวันทําการถัดไป  

3. การประกาศราคามลูคา่และราคาตามขอ้ 2. บรษัิทจัดการจะปฏบิตั ิดังตอ่ไปนี ้ 

(3.1) การใชต้ัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทุน หรอืจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยตอ้งไดรั้บการรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์
แลว้ ซึง่บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดังตอ่ไปนี ้ 

(ก) คํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิป็นตัวเลข โดยมทีศนยิม 2 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษ
ทศนยิมตามหลักสากล  

(ข) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมทีศนยิม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตาม
หลักสากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยม
ตําแหน่งที ่4 ขึน้ ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพือ่ใชใ้นการคํานวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนจะตัดทศนยิม
ตําแหน่งที ่5 ทิง้  

(ค) ประกาศมลูคา่หน่วยลงทุนตามทีคํ่านวณไดใ้น (3.1) (ข) เป็นตัวเลขโดยมทีศนยิม 4 ตําแหน่ง โดย
ตัดทศนยิมตําแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามทีคํ่านวณไดใ้น 
(3.1) (ข)  

(ง) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมทีศนยิม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตาม
หลักสากล แตใ่ชผ้ลลัพธเ์ป็นตัวเลขโดยมทีศนยิมเพยีง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนยิมตําแหน่งที ่5 ทิง้  

ในกรณีทีม่ผีลประโยชนเ์กดิขึน้จากการคํานวณตามวรรคหนึง่ บรษัิทจัดการจะนําผลประโยชน์นัน้รวมเขา้
เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวม  

(3.2) บรษัิทจัดการจะดําเนนิการแจง้ขอ้มลูดังกล่าวใหผู้ล้งทุนทราบโดยการประกาศทาง Website ของ
บริษัทจัดการ: www.scbam.com หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม เช่น NAV Center: 
www.thaimutualfund.com หรอืหนังสอืพมิพร์ายวัน เป็นตน้ 

(3.3) จัดใหม้ขีอ้มลูดังกล่าวไว ้ณ ทีทํ่าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และสถานทีทุ่กแห่งทีผู่ส้นับสนุน
การขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
สถาบนั บรษัิทจัดการจะจัดใหม้ขีอ้มลูดังกลา่วดว้ยหรอืไมก่็ได ้ 

บรษัิทจัดการไดรั้บยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิตัติามหลักเกณฑข์า้งตน้ เมือ่มเีหตกุารณ์ดังตอ่ไปนี ้ 

(1) เมือ่บรษัิทจัดการไมข่ายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอืหยดุรับคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ 
โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้เฉพาะในชว่งระยะเวลาดังกลา่ว  

(2) เมือ่มเีหตทุีบ่รษัิทจัดการตอ้งเลกิกองทนุรวม โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้ตัง้แตว่ันทีป่รากฎเหตดุังกลา่ว  

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน
ลา่สดุภายใน 1 วันทําการ 

16.3. แหลง่ขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ :  

บรษัิทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทนุทราบผา่น Website ของบรษัิทจัดการ: www.scbam.com หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม เชน่ NAV 
Center: www. thaimutualfund.com หรอืหนังสอืพมิพร์ายวัน เป็นตน้  

อนึง่ หากมเีหตุทําใหบ้รษัิทจัดการไมส่ามารถประกาศผ่าน Website ของบรษัิทจัดการได ้บรษัิทจัดการ
อาจพจิารณาประกาศผา่นชอ่งทางอืน่แทน เชน่ NAV Center หรอืหนังสอืพมิพร์ายวัน หรอืชอ่งทางอืน่ใด
ทีเ่หมาะสม เป็นตน้ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทางการประกาศอืน่แทนการประกาศผ่าน Website 
ของบรษัิทจัดการ เชน่ NAV Center หรอื หนังสอืพมิพร์ายวัน หรอืชอ่งทางอืน่ใดทีเ่หมาะสมโดยถอืว่า
ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ซึง่บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยประกาศผ่าน
ทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

16.4. หลักเกณฑแ์ละวธิกีารดําเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง :  
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1. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งนอ้ยกว่าหนึง่สตางค ์หรอื
ตา่งจากราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งตัง้แต่หนึง่สตางคข์ึน้ไป แต่ไมถ่งึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่
ถกูตอ้ง บรษัิทจัดการจะจัดทําและสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์ราบถงึความผดิพลาด  

ภายใน 7 วันทําการนับแตว่ันทีพ่บวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง และจัดใหม้สํีาเนารายงานดังกลา่วไว ้ณ 
ทีทํ่าการของบรษัิทจัดการเพื่อใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงาน
ดังกลา่วจะมรีายการอยา่งนอ้ย ดังตอ่ไปนี ้ 

(1) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง  

(2) ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  

(3) สาเหตทุีทํ่าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  

(4) มาตรการป้องกันเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ทัง้นี้ เวน้แต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้
สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง  

ในกรณีทีเ่หตขุองความผดิพลาดซึง่ทําใหร้าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งตามวรรคหนึง่มผีลต่อเนื่องต่อการ
คํานวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เชน่ การกําหนดอัตราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นตน้ บรษัิทจัดการจะ
แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งนับแตว่ันทีบ่รษัิทจัดการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งดว้ย  

2. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไป และ
คดิเป็นอตัราตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง บรษัิทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ยอ้นหลังนับแต่วันทีพ่บราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้งและดําเนนิการ
ดังตอ่ไปนีเ้ฉพาะวันทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึง่สตางค์
ขึน้ไปและคดิเป็นอตัราสว่นตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  

(1) จัดทํารายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จสิน้ภายในวัน
ทําการถัดจากวันทีพ่บว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกตอ้งและส่งรายงานดังกล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์
ภายในวันทําการถัดจากวันทีคํ่านวณราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลังเสร็จสิน้ เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รับรอง
ขอ้มลูในรายงานดังกลา่วภายในวนัทําการถัดจากวนัทีบ่รษัิทจัดการสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้
รายงานดังกลา่วจะมรีายการอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี ้ 

(ก) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง  

(ข) ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  

(ค) สาเหตทุีทํ่าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  

(ง) การดําเนนิการของบรษัิทจัดการเมือ่พบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะจัดใหม้สํีาเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ทีทํ่าการของบรษัิทจัดการ เพือ่ใหสํ้านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งภายในวันทีผู่ดู้แลผลประโยชน์
รับรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ดําเนนิการโดยวธิกีารใด ๆ เพือ่ใหผู้ล้งทนุสามารถรับทราบชือ่กองทุนรวมทีม่กีารแกไ้ขราคาตาม (2) 
และ วัน เดอืน ปี ทีม่กีารแกไ้ขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รับรอง
ขอ้มลูในรายงานตาม (1)  

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จและดําเนนิการโดยวธิกีารใด ๆ เพือ่ใหผู้ซ้ ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วย
ลงทนุในชว่งระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา
ภายใน 5 วันทําการนับแตว่ันทีผู่ด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูในรายงานดังกลา่ว  

(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกนัเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งและสง่รายงานดังกล่าว พรอ้มทัง้
สําเนารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดทําตาม (1) ใหสํ้านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที่ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานการ
แกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แตใ่นกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมสีาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได ้บรษัิทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันใหสํ้านักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รับรองว่าการทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่
ถกูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุไดแ้ทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษัิทจัดการจะปฏบิตัติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารดังตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (understate) บรษัิทจัดการจะ
ปฏบิตัดิังนี ้ 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ ือ้หน่วยลงทุนเป็น
จํานวนซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  

หากปรากฏวา่ผูซ้ ือ้หน่วยลงทนุไมม่หีน่วยลงทนุเหลอือยูห่รอืมหีน่วยลงทนุเหลอือยูน่อ้ยกวา่จํานวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษัิทจัดการจะจ่ายเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่
ขาดอยู ่หรอืลดจํานวนหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูนั่น้และจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับสว่น
ตา่งของราคาทีข่าดอยู ่แลว้แตก่รณี เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กก่องทนุเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้
สุดทา้ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกตอ้งและผูดู้แล
ผลประโยชนรั์บรองวา่มสีาเหตดุังกลา่ว  

(ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นจํานวนซึง่มมีูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนที่
ถกูตอ้งหรอืจา่ยเงนิของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเทา่กับสว่นต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนื
หน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ บรษัิทจัดการจะจ่ายเงนิ
ของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุ  

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งสงูกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (overstate) บรษัิทจัดการจะ
ปฏบิตัดิังนี ้ 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็น
จํานวนซึง่มมีูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งหรือ
จา่ยเงนิของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาเพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุ  

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
เป็นจํานวนซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  

หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไมม่หีน่วยลงทุนเหลอือยูห่รอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยูน่อ้ยกว่าจํานวน
หน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษัิทจัดการจะจ่ายเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แลว้แต่กรณี เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคา
หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคา
ตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์มถู่กตอ้งและผูดู้แล
ผลประโยชนรั์บรองวา่มสีาเหตดุังกลา่ว  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนรายใดมี
มลูคา่ไมถ่งึหนึง่รอ้ยบาท บรษัิทจัดการอาจนําเงนิชดเชยราคาไปรวมจา่ยในโอกาสแรกทีม่กีารจ่ายเงนิให ้
ผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ถา้บคุคลดังกล่าวไมม่สีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ บรษัิทจัดการจะชดเชยราคา
ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคา
ยอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา  

การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซ้ ือ้หน่วย
ลงทนุตาม (2) (ก) บรษัิทจัดการอาจจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองแทนกองทนุเปิดก็ได ้ 

4. บรษัิทจัดการจะรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง เชน่ คา่ใชจ้า่ยใน
การประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2 (3) ในหนังสอืพมิพ ์(ถา้ม)ี ค่าออกเช็ค ค่าใชจ้่ายในการจัดสง่เงนิ
ชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทุนและผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุน
ไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้ 
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17. ชือ่ผูเ้ก ีย่วขอ้ง :  

17.1. ชือ่บรษัิทจัดการ :  

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยจั์ดการกองทนุไทยพาณชิย ์จํากดั  

17.2. ชือ่ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ชือ่ : ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  

17.3. ชือ่ผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั) :  

ไมม่ ี

17.4. ชือ่ของผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุ (Outsource) :  

ชือ่ :  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

17.5. ทีป่รกึษา :  

17.5.1. ชือ่ทีป่รกึษาการลงทนุ :  

ชือ่ :  

17.5.2. ชือ่ทีป่รกึษากองทนุ :  

17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชือ่ : นางสาวซซูาน เอีย่มวณชิชา 

ชือ่ : นาย สชุาต ิพานชิยเ์จรญิ 

ชือ่ : นางสาวชืน่ตา ชมเมนิ 

ชือ่ : นางสาววันด ีเอีย่มวณชิชา 

ชือ่ : นายเกยีรตศิักดิ ์วานชิยห์านนท ์

ชือ่ : นายอนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล   

ชือ่ : นางขวัญใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล   

ชือ่ : นาย สาธติ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

ชือ่ : นาย ประสทิธิพ์ร เกษามา  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี :  

บรษัิทจัดการอาจเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลงผูส้อบบญัชใีนภายหลัง โดยผูส้อบบัญชดีังกล่าวตอ้งเป็น
บุคคลที่ไดรั้บความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญช ีโดยบรษัิทจัดการ
จะแจง้ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

17.7. การแตง่ตัง้คณะตัวแทนผูถ้อืหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 ไมม่ ี 

18. รอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปีของกองทนุรวม :  

18.1. วันทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วันที ่ เดอืน  

18.2. วันทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วันที ่ 
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18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

วันทีส่ ิน้สุดรอบบัญช ีประมาณ 1 ปี แต่ไม่ตํ่ากว่า 11 เดอืน และไม่เกนิ 1 ปี 1 เดอืน นับตัง้แต่วันทีจ่ด
ทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม 

19. การขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทุน และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ข
วธิกีารจดัการ :  

การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุรวมหรอืแกไ้ขวธิจีัดการ ใหก้ระทําโดยการขอมตขิองผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ หรอืการขอใหสํ้านักงานใหค้วามเห็นชอบแทนการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุตามมาตรา 129/1 

การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยใชว้ธิกีารขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมติ
พเิศษมจํีานวนไม่เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิด
หน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษเมือ่คํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนดิ มี
จํานวนไมเ่กนิรอ้ยละ 55 หรอืไมเ่กนิรอ้ยละ 80 ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมสง่เอกสารหลักฐานเกีย่วกับ
การขอมตแิละการนับมตไิปยงัผูด้แูลผลประโยชน ์เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนรั์บรองผลการนับมตนัิน้ 

ในกรณีดังต่อไปนี้ บรษัิทจัดการอาจขอใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหค้วามเห็นชอบแทนการขอ
มตผิูถ้อืหน่วยลงทุน โดยสํานักงานอาจกําหนดเงือ่นไขใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมปฏบิัตเิพือ่ประโยชน์
ในการแกไ้ขโครงการกอ่นใหค้วามเห็นชอบก็ได ้

(1) การเปลีย่นแปลงขอ้กําหนดเกีย่วกบัการขายและการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(2) การเพิม่ชนดิหน่วยลงทนุทีไ่มทํ่าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมอียูเ่ดมิดอ้ยลง  

(3) การเปลีย่นแปลงประเภทของทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนหรอือัตราส่วนการลงทุนทีส่อดคลอ้งกับ
นโยบายการลงทนุ  

(4) การคํานวณและการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรอืราคา
รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ แลว้แตก่รณี ซึง่ไดรั้บการผอ่นผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

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

การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามวรรคหนึง่ตอ้งไมม่ผีลกระทบอยา่งมนัียสําคัญต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ไมทํ่า
ใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของกองทนุเปลีย่นแปลงไปอยา่งมนัียสําคัญ หรอืเป็นประโยชน์สงูสดุต่อผู ้
ถอืหน่วยลงทนุทัง้ปวง  

ในกรณีดังตอ่ไปนีใ้หถ้อืวา่สํานักงานใหค้วามเห็นชอบแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในเรือ่งดังกลา่ว 

(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงไดรั้บประโยชนเ์พิม่ขึน้ ในกรณีดังนี ้

(ก) การลดมลูคา่ขัน้ตํ่าในการซือ้หน่วยลงทนุ 

(ข) การเพิม่ชอ่งทางในการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

(ค) การเพิม่จํานวนผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

(ง) การเพิม่ความถีข่องการส่งคําสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนในแต่ละชว่งเวลา ซึง่ไม่กระทบต่อสถานะการ
ลงทนุของกองทนุรวมอยา่งมนัียสําคัญ 

(จ) การลดเวลาสง่คําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุลว่งหนา้กอ่นมกีารเปิดใหข้ายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

(2) การแกไ้ขเพิม่เตมิที่ตอ้งดําเนนิการใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ทีอ่อกโดยอาศัยอํานาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว 

(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชือ่และรายละเอยีดอืน่ของบคุคลใหถ้กูตอ้ง 

(4) การแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่เปลีย่นตัวผูดู้แลผลประโยชน์ เมือ่ไดรั้บอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.แลว้ 

(5) การแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่ลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมเปิด ใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 
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การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยขอความเห็นชอบตอ่สํานักงาน นอกเหนอืจากวรรคสามและวรรคสี ่บรษัิท
จัดการจะยืน่คําขอพรอ้มทัง้เอกสารหลักฐานประกอบคําขอทีถู่กตอ้งครบถว้นตามคู่มอืสําหรับประชาชน
ผา่นระบบทีจั่ดไวบ้นเว็บไซตข์องสํานักงาน และชําระคา่ธรรมเนยีมตอ่สํานักงานเมือ่สํานักงานไดรั้บคําขอ
พรอ้มทัง้เอกสารหลักฐานประกอบคําขอทีถ่กูตอ้งครบถว้นตามคูม่อืสําหรับประชาชนแลว้  

การแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืวธิกีารจัดการ ไมว่า่จะกระทําตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอื
ภายใตก้รอบการพจิารณาของสํานักงาน ก.ล.ต. บรษัิทจัดการจะแจง้ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายและเผยแพร่ในลักษณะทีผู่ล้งทุนทั่วไปสามารถเขา้ตรวจดูได ้ภายใน 15 วันนับ
แตว่ันทีม่มีตใิหแ้กไ้ข หรอืไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรอืใหถ้อืว่าจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
แลว้แตก่รณี  

อยา่งไรก็ด ีในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุครัง้ใด ไมว่า่จะโดยการจัดประชมุผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืโดย
การสง่หนังสอืขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ หากผูถ้อืหน่วยลงทนุเห็นวา่ มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุในครัง้นัน้
ไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรรือบรษัิทหลักทรัพยฝ่์าฝืนหรอืไม่ปฏบิัตติามมาตรา 129/2 หรอืฝ่าฝืนหรอืไม่
ปฏบิัตติามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข หรอืวธิกีารทีกํ่าหนดตามมาตรา 129/3 ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมน่อ้ยกว่า 5 
คนและมหีน่วยลงทนุนับรวมกันไดไ้มน่อ้ยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวยหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของโครงการจัดการกองทนุรวมนัน้ จะรอ้งขอใหศ้าลสั่งเพกิถอนมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนครัง้นัน้ก็ได ้แต่
ตอ้งรอ้งขอตอ่ศาลภายใน 45 วันนับแตว่ันทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมมีตใิหแ้กไ้ข  

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุใชส้ทิธขิอเพกิถอนมตติามมาตรา 129/4 บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดังตอ่ไปนี ้

(1) จัดทําและสง่รายงานการใชส้ทิธดิังกลา่วตอ่สํานักงานโดยไมช่กัชา้ 

(2) จัดทําและส่งรายงานเพื่อแสดงความคืบหนา้ของการดําเนินการดังกล่าวใหแ้ก่สํานักงานทุกรอบ
ระยะเวลา 6 เดอืนนับแตว่ันทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุใชส้ทิธขิอเพกิถอนมต ิหรอืเมือ่มเีหตุการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปอยา่งมนัียสําคัญ  

(3) เปิดเผยรายงานตาม (1) และ (2) ในลักษณะทีผู่ล้งทนุทั่วไปสามารถเขา้ถงึได ้ 

หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมตดิังกล่าว ใหเ้ป็นไป
ตามขอ้กําหนดในขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพื่อ
แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามทีกํ่าหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 
129/3 แหง่พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

20. ขอ้ก าหนดอืน่ ๆ :  

20.1 บรกิารขอ้มลูกองทนุรวมใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปรับปรุง แกไ้ขเปลี่ยนแปลง เพิม่เตมิ รูปแบบการบรกิาร และ/หรือ
วธิีการ ในการนําส่ง เผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ และ/หรือหนังสือของบรษัิทจัดการถึง            
ผูล้งทุน/ผูถ้ือหน่วยลงทุน รวมถงึอาจจัดใหม้รีูปแบบการตอบรับขอ้มูลอืน่ (ถา้มี) เช่น ผ่านช่องทาง
อเิลคทรอนคิส ์เป็นตน้ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ซึง่บรษัิทจัดการจะแจง้ให ้
ผูล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนวันเริม่ดําเนนิการปรับปรุงเปลีย่นแปลง โดยจะประกาศผ่าน
ทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ซึง่
การดําเนินการเกีย่วกับเรื่องดังกล่าวมวีัตถุประสงค์เพือ่ลดระยะเวลา ค่าใชจ้่ายในการนําส่ง และ/หรือ
ค่าใชจ้่ายอืน่ใดในลักษณะทํานองเดยีวกันนี้ ซ ึง่บรษัิทจัดการไดคํ้านงึถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อื
หน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ ทัง้นี้ ในการนําส่งจดหมาย/หนังสอืถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน อาท ิกรณีการ
แกไ้ขโครงการ การขอมต ิการเลกิโครงการกองทุนรวม บรษัิทจัดการจะดําเนินการโดยเป็นไปตาม
หลักเกณฑท์ีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และ/หรอืประกาศทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

20.2 ขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุและขอ้จํากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง (ถา้ม)ี 

หากผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของกองทนุรวม บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะไมนั่บคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิดังกลา่ว เวน้แตเ่ป็นกรณีกองทุน
รวมทีม่กีารแบง่ชนดิหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนดิดังกล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีว จะนับ
คะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วไดเ้ต็มตามจํานวนทีถ่อือยู ่
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20.3 การรับผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (soft commission)  

20.3.1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผูใ้หบ้ริการ อัน
เนื่องมาจากการใชบ้รกิารของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังตอ่ไปนี ้ 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไวนั้้นตอ้งเป็นทรัพย์สนิที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกจิและตอ้งเกี่ยวกับ
บทบาทโดยตรงของความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และ  

(2) ตอ้งไม่มพีฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้ห็นว่าบรษัิทจัดการใชบ้รกิารของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกนิความจําเป็น
เพือ่ใหก้องทนุไดรั้บประโยชนจ์ากบคุคลดังกลา่ว (Churning)  

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ใหแ้ก่กองทุนทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ 
บรษัิทตอ้งกระทําดว้ยความเป็นธรรมและคํานึงถงึลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไวไ้ดข้อง
กองทนุนัน้ดว้ย  

20.3.2 ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมกีารรับผลประโยชนต์อบแทนเพือ่กองทนุตามขอ้ 20.3.1 บรษัิทจัดการจะ
เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการรับผลประโยชนด์ังกลา่วไวใ้นรายงานรอบปีบัญชแีละรายงานรอบระยะเวลาหก
เดอืนดว้ย  

20.4 การปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และ/หรอืกฎหมายตา่ง ๆ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมหีนา้ทีใ่หค้วามรว่มมอืกบับรษัิทจัดการ และ/หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการ 
ในการปฏบิัตติามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการรูจ้ักลูกคา้ (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบ
เพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับลูกคา้ (Customer Due Diligence: CDD) ซึง่รวมถงึแต่ไมจํ่ากัดเฉพาะการ
ใหข้อ้มลู และ/หรอืจัดสง่เอกสารหรอืหลักฐานใดใหแ้กบ่รษัิทจัดการ และ/หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายจาก
บรษัิทจัดการ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ และ/หรือ
กฎหมายตา่ง ๆ 

ทัง้นี ้บรษัิทจัดการ และ/หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการมสีทิธปิฏเิสธ และ/หรอืระงับ และ/หรอื
ยกเลกิการทําธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามทีเ่ห็นสมควร โดยไม่จําตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบลว่งหนา้ ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่หรอืหลายเหตกุารณ์ดังตอ่ไปนี ้ 

(ก) ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ใหค้วามร่วมมอืในการใหข้อ้มูล และ/หรอืจัดส่งเอกสารหรอืหลักฐานใดใหแ้ก่
บรษัิทจัดการ และ/หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการตามทีบ่รษัิทจัดการกําหนด หรอืใหข้อ้มูล 
และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดใหแ้ก่บรษัิทจัดการ และ/หรือผูท้ี่ไดรั้บมอบหมายจากบรษัิท
จัดการไมค่รบถว้นเพยีงพอสําหรับการปฏบิัตติามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ 
และ/หรอืกฎหมายตา่ง ๆ ทัง้นี ้ตามทีบ่รษัิทจัดการกําหนด  

(ข) บรษัิทจัดการเห็นว่าการทําธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจมลีักษณะเป็นการกระทําความผดิตาม
กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ และ/หรอืใชเ้ป็นชอ่งทางในการฟอกเงนิ และ/
หรอืใชเ้ป็นชอ่งทางในการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ หรอือาจมลีักษณะเป็นการหลกีเลีย่งกฎหมายหรอืขดัแยง้ตอ่กฎหมายตา่ง ๆ  

(ค) บรษัิทจัดการเห็นว่า การทําธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจมผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน
รวม ผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอืน่ หรอืความน่าเชือ่ถอืหรอืภาพลักษณ์ของธุรกจิจัดการลงทุน หรอืชือ่เสยีง
ของบรษัิทจัดการ 

นอกจากนี ้ผูถ้อืหน่วยลงทนุตกลงยนิยอมใหบ้รษัิทจัดการ และ/หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการ
เปิดเผยขอ้มลู และ/หรอืจัดสง่เอกสารหรอืหลักฐานใดของผูถ้อืหน่วยลงทุนใหแ้กห่น่วยงานราชการ หรอื
หน่วยงานทีม่อํีานาจกํากับดูแลตามกฎหมายต่าง ๆ หรอืบุคคลอืน่ใด เพื่อประโยชน์ในการปฏบิัตติาม
กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และ/หรอืกฎหมายตา่ง ๆ 

ทัง้นี ้คําวา่ “กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ” หรอืคําวา่ “กฎหมายต่าง ๆ” นัน้ ให ้
มคีวามหมายรวมถงึกฎหมายของประเทศตา่ง ๆ ทีก่องทนุรวมไดม้กีารลงทนุในประเทศนัน้ ๆ ดว้ย  

20.5 ขอ้กําหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลักษณะเดยีวกนั 
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ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกว่า Foreign Account Tax Compliance 
Act (ซึง่ตอ่ไปจะเรยีกวา่ FATCA) โดยมผีลบงัคับใชว้ันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดังกลา่ว
กําหนดใหส้ถาบันการเงนิที่ไม่ใช่สัญชาตอิเมรกิันนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา (Foreign Financial 
Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มูลเกีย่วกับบัญชขีองบุคคลทีอ่ยู่ในบังคับตอ้งเสยีภาษีใหก้ับประเทศ
สหรัฐอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบคุคลธรรมดา/นติบิคุคล สัญชาตอิเมรกิัน ผูซ้ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยูถ่าวรในสหรัฐอเมรกิา 
และผูซ้ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยูท่างภาษีในสหรัฐอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้ับ FFI นัน้ นอกจากนี้ยังปรากฏดว้ยว่าใน
ปัจจบุนัมรัีฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนนิการออกกฎหมายทีม่ขีอ้กําหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะที่
คลา้ยคลงึกับ FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้ง”) 

กองทนุรวมและบรษัิทจัดการถอืวา่เป็น FFI ตามบทนยิามของ FATCA ซึง่ถกูกําหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพันตน
กบัหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิาโดยมหีนา้ทีต่อ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงนิ
ของบุคคลสัญชาตอิเมรกิันและบุคคลที่มลีักษณะตามหลักเกณฑท์ี่ FATCA กําหนดหนา้ที่ในการ
ตรวจสอบขอ้มลูลูกคา้เพือ่หาความสัมพันธข์องลูกคา้กับประเทศสหรัฐอเมรกิา และรวมถงึหนา้ทีใ่นการ
กําหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจัดทําเอกสารยนืยนัตนตามหลักเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใตข้อ้กําหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไมเ่ขา้ผกูพันตนเพือ่ปฏบิตัติามหลักเกณฑข์อง FATCA 
(กลา่วคอื มสีถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้
จะไดรั้บผลกระทบทีสํ่าคัญในสองกรณี คอื 

(1) ตอ้งถกูหักเงนิในอตัรา 30% ของเงนิทีก่องทุนรวมจะไดรั้บจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการ
ขายทรัพย์สนิทางการเงนิในประเทศสหรัฐอเมรกิา (เงินลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่วันที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงินลงทุนทางออ้มในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกับสถาบันการเงนิอืน่ ๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมรกิา ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA กําหนดใหส้ถาบันการเงนิของ
ประเทศสหรัฐอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตนตามขอ้กําหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและ
สถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน) มหีนา้ที่
ดําเนนิการหักเงนิ ณ ทีจ่า่ยดังกลา่วกอ่นชําระใหก้บักองทนุรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูรั้บฝาก
ทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตามขอ้กําหนดของ FATCA 
อาจจะปฏเิสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงนิหรือยุตคิวามสัมพันธ์ทางธุรกจิกับกองทุนรวมหรือ
บรษัิทจัดการ ซึง่อาจทําใหก้องทุนรวมไมส่ามารถดําเนนิการลงทุนต่อไปได ้และ/หรอืดําเนนิการลงทุน
ไดอ้ย่างไมม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผูส้นับสนุน
การขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดอ้กีตอ่ไป  

เพื่อมใิหบ้ริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรั้บผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษา
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม บรษัิทจัดการและกองทุนรวม (โดยบรษัิทจัดการ) จงึเขา้ผูกพัน
ตนเพือ่ปฏบิัตติามหลักเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง และเพื่อใหบ้รษัิท
จัดการและกองทุนรวมสามารถปฏบิัตติามภาระผูกพันภายใตข้อ้กําหนดและหลักเกณฑข์องกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้บรษัิทจัดการและกองทุนรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการปฏบิัตงิานของ
กองทุน เชน่ ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน) 
จงึขอสงวนสทิธใินการดําเนนิการดังนี ้

(1) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา (หรอืเป็นบุคคลตามที่
กฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด) ใหคํ้ายนิยอมบรษัิทจัดการและกองทนุและตัวแทนในการนําสง่
ขอ้มลู (เชน่ ชือ่ ทีอ่ยู ่เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษีของสหรัฐอเมรกิา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื 
จํานวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ดรั้บ เป็นตน้) ทีม่อียู่ในบัญชทีัง้หมดของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนนัน้กับบรษัิทจัดการ ใหก้ับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้กําหนดของกฎหมาย
ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนําสง่ขอ้มูล เอกสาร และ/หรอืคํายนิยอม เพิม่เตมิ เพือ่ยนืยันหรอืพสิจูน์
ทราบความเกีย่วขอ้งกบัประเทศสหรัฐอเมรกิา เชน่ หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสัญชาตอิเมรกิันหรอืการ
ใหข้อ้มลูตามหัวขอ้ทีกํ่าหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืการ
แจง้ปรับปรุงขอ้มูลเมือ่ขอ้มลูทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถงึนําส่งหลักฐานเพือ่ยนืยันการ
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เขา้ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง (ในกรณีที่เป็นลูกคา้สถาบันการเงนิ) ทัง้นี ้
เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายดังกลา่ว 

(3) ดําเนนิการอืน่ใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพือ่เป็นการป้องกันและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อกองทุนหรือผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพือ่ให ้
กองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมไดรั้บประโยชนเ์พิม่ขึน้หากมกีารดําเนนิการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมาย
ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการดําเนนิการหรอืไมแ่สดงเจตนาตอบ
รับภายในระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการกําหนด บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการดําเนนิการอยา่งใดอยา่งหนึง่
หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
รับทราบการดําเนนิการตามทีบ่รษัิทจัดการแจง้นี้แลว้ และ/หรอืไดดํ้าเนนิการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบไุวใ้นคํา
ขอเปิดบญัช ี 

(1) ไมรั่บคําสัง่ซือ้ / สบัเปลีย่น / โอน หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว 

(2) ระงับหรอืหยุดใหบ้รกิาร และดําเนนิการคนืเงนิลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ดังกลา่ว 

(3) ดําเนนิการหักเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผล และ/หรอืเงนิทีช่ําระค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนรายนั้นได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกับเกณฑ์และขอ้กําหนดของกฎหมาย
ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี ้ตอ้งไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดําเนนิการอืน่ใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืทําใหก้องทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม
ไดรั้บประโยชนเ์พิม่ขึน้ หากมกีารดําเนนิการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การดําเนนิการดังกลา่วถอืเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชนข์องกองทนุโดยรวม เพราะเป็น
การกระทําเพื่อหลีกเลี่ยงมใิหบ้รษัิทจัดการและกองทุนมกีารดําเนินการที่ไม่สอดคลอ้งขอ้บังคับของ 
FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอันจะทําใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหัก ณ ทีจ่่าย หรอืถูกปิด
บญัชธีนาคารตามทีก่ล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึง่ในทางปฏบิัตบิรษัิทจัดการจะเลอืกดําเนนิการเฉพาะผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีเ่ขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา (หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้งกําหนด) เทา่นัน้  

ทัง้นี ้ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้กําหนดเพือ่รองรับการดําเนนิการตามที่บรษัิทจัดการ
ไดส้งวนสทิธไิวข้า้งตน้ บรษัิทจัดการ (รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) จะดําเนนิการตามขอ้กําหนดของกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรอืดําเนนิการอืน่ใดทีร่าชการ
กําหนด โดยไมจํ่าเป็นตอ้งรอ้งขอตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

20.6 ในกรณีทีค่ณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แกไ้ขเพิม่เตมิ
ประกาศ กฎ เกณฑ ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุและ/หรอืการจัดการกองทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
ปรับปรุง/เปลีย่นแปลงในเรือ่งดังกล่าวขา้งตน้ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่แกไ้ขเพิม่เตมิ ทัง้นี้ การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวจะดําเนนิการตามแนวทางทีป่ระกาศกําหนด และถอืว่าไดรั้บมตเิห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุน
แลว้ 

20.7 ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไมม่ภีมูลํิาเนาในประเทศไทยและไมไ่ดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอืน่ บรษัิทจัดการ
จะอา้งองิทีอ่ยูข่องบรษัิทจัดการเป็นภมูลํิาเนาเพือ่การวางทรัพยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรัพย ์

21. การด าเนนิการกรณีบรษิทัจดัการไมส่ามารถด ารงเงนิกองทนุไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด : 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถดํารงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศกําหนด บรษัิทจัดการจะดําเนนิการ
เปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการรายอืน่เขา้จัดการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่ารอ้ยละ 
50 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันทีรู่ห้รอืควรรู ้
ว่าไม่สามารถดํารงเงนิกองทุนได ้ทัง้นี้ หากมเีหตุจําเป็นและสมควร บรษัิทจัดการอาจขอใหสํ้านักงาน
พจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษัิทจัดการ 
บรษัิทจัดการรายเดมิจะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายดังกล่าว หากบรษัิทจัดการไม่สามารถดําเนนิการได ้
ภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด บรษัิทจัดการจะดําเนนิการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 
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22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทนุรวม :  

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมหีนา้ที่ปฏบิัตติามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วย
ลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่ขอ้กําหนดใน
โครงการขัดหรือแยง้กับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกล่าว หากบรษัิทจัดการ
กองทนุรวมไดดํ้าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคําสัง่นัน้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทุน
รวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจัดการ
กองทุนรวม โดยผูดู้แลผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนและบรษัิท
จัดการกองทุนรวม ทัง้นี้ การลงนามในขอ้ผูกพันของผูดู้แลผลประโยชน์ทีไ่ดรั้บการแต่งตัง้โดยชอบ ให ้
ถอืวา่ผกูพันผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง 

การที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตาม
โครงการจัดการกองทนุรวมนี ้ไมว่า่ในทอดใด ๆ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วยอมรับทีจ่ะผูกพันตาม
ขอ้กําหนดในโครงการจัดการกองทนุรวมและขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษัิทจัดการกองทุน
รวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมัตจิากสํานักงาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 
แหง่พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วย
ลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษัิท
จัดการกองทนุรวม  



 

 
 
 
 
 
 
 

 
ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 
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1. บรษิทัจดัการ :   

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยจั์ดการกองทนุไทยพาณชิย ์จํากดั   

ทีอ่ยู ่(ภาษาไทย) : ชัน้ 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณชิย ์ปารค์ พลาซา่   

เลขที ่18 ถนนรัชดาภเิษก แขวงจตจุักร เขตจตจุักร กรงุเทพฯ 10900   

โทรศัพท ์0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501 

ทีอ่ยู ่(ภาษาองักฤษ) : 7 – 8th Floor, SCB Park Plaza 1 

18 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 

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

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :   

ในการจัดการกองทนุรวม บรษัิทจัดการมสีทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบในการดําเนนิการดังตอ่ไปนี ้  

(1) การบรหิารกองทนุรวม   

(ก) ยืน่คําขอจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิซึง่เป็นเงนิไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุน
รวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อ
ประชาชนครัง้แรก   

(ข) จัดการกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวมทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษัิทจัดการอยา่งเครง่ครัด   

(ค) นําเงนิของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิต่าง ๆ และซือ้ขาย จําหน่าย สั่งโอน 
เปลี่ยนแปลง เพิม่เตมิหลักทรัพย์หรือทรัพยส์นิที่ลงทุนไวต้ามที่บรษัิทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุน
ภายใตห้ลักเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตามวัตถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทนุของโครงการทีไ่ดรั้บอนุมตัจิากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(ง) เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกจิการทีก่องทุนรวมถอืหลักทรัพยอ์ยู่เท่าทีจํ่าเป็นเพือ่รักษา
ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี   

(จ) ดําเนนิการเพิม่จํานวนเงนิทนุของกองทนุรวม ตามวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   

(ฉ) ดําเนนิการเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้หรอืยกเลกิจํานวนหน่วยลงทุนทีรั่บซือ้คนืในวัน
ทําการถัดจากวันที่ซือ้ขายหน่วยลงทุนจํานวนนัน้ หรือวันที่คํานวนราคาขายหรือราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุของวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ได ้แลว้แตก่รณี   

(ช) สงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม   

(ซ) เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืวธิกีารจัดการกองทนุรวมตามหัวขอ้ “การขอ
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ” และ "วธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรอื แกไ้ขวธิกีารจัดการ"   

(ฌ) ดําเนินการฟ้องรอ้งคดใีนนามของบรษัิทจัดการเพื่อรักษาสทิธแิละผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ ในกรณีทีม่บีคุคลใด ๆ รอนสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทุน
รวม   

(2) การรับ และการจา่ยเงนิของกองทนุรวม   

(ก) จัดใหม้กีารรับ และจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย หรอืเงนิตอบแทนอืน่ใดจากและใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน และกองทุนรวม ใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงคข์องการจัดการของกองทุนรวมทีกํ่าหนดไวใ้นขอ้ 15 
ของหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ "คา่ธรรมเนยีม และคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ
และกองทนุรวม"   

(ข) ไดรั้บค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ ตามทีกํ่าหนดไวใ้นขอ้ 15 ของ
หนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ "คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและ
กองทนุรวม"   
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(3) การแตง่ตัง้บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่การจัดการกองทนุรวม   

(ก) จัดใหม้ผีูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึง่มคีุณสมบัตติามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เรือ่ง "คณุสมบตัขิองผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม" รวมถงึการเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวม และแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ์ืน่แทนตามเงือ่นไขในการเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชนท์ี่
กําหนดไวใ้นขอ้ 2  

(ข) แต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ภายใตห้ลักเกณฑ ์เงื่อนไข และ วธิีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   

(ค) จัดใหม้ผีูส้อบบัญชทีรัพยส์นิของกองทุนรวมทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัช ี  

(ง) จัดใหม้ผีูช้ําระบัญชกีองทุนรวมเมือ่ยุตหิรอืเลกิกองทุนรวม ทัง้นี้ โดยความเห็นชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(จ) แตง่ตัง้ทีป่รกึษาหรอืคณะบคุคลขึน้ทําหนา้ทีเ่ป็นทีป่รกึษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถา้ม)ี เชน่ ที่
ปรกึษากฎหมาย โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ   

(ฉ) แตง่ตัง้นายทะเบยีนหน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร   

(ช) แตง่ตัง้ทนายความ เพือ่ตดิตาม ทวงถาม และดําเนนิคด ีรวมทัง้ดําเนนิการใด ๆ เพือ่การรับชําระหนี ้
หรอืเพือ่ปกป้องสทิธปิระโยชนอ์ืน่ใดของกองทนุรวม   

(4) การดําเนนิการอืน่ ๆ   

(ก) จัดใหม้กีารฝากทรัพยส์นิของกองทนุรวมไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน ์  

(ข) จัดใหม้ีและเก็บรักษาไวซ้ ึง่ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   

(ค) จัดทําบญัชแีสดงการลงทนุของกองทนุรวมไวโ้ดยถกูตอ้งครบถว้น   

(ง) จัดทํารายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่กองทนุรวมเป็นรายวัน และจัดสง่ให ้ผูด้แูล
ผลประโยชนภ์ายในทกุสิน้วันทําการนัน้   

(จ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพือ่กองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดสง่ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในทุก
สิน้วันทําการนัน้   

(ฉ) จัดทํารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพยท์ีม่มีลูค่าเกนิอัตราสว่นทีกํ่าหนด ในกรณีทีม่ไิดเ้กดิ
จากการลงทนุ หรอืไดห้ลักทรัพยม์าเพิม่เตมิ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด   

(ช) จัดทํารายงานทุกรอบปีบัญชเีพื่อแสดงขอ้มูลเกีย่วกับกองทุนรวมของรอบปีบัญช ีและส่งรายงาน
ดังกล่าวใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีชือ่อยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 3 เดอืนนับแต่วันสิน้ปีบัญช ีโดยรายงานดังกล่าวตอ้งแสดงขอ้มูลตามทีค่ณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และการสง่รายงานใหแ้กสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษัิทจัดการจะสง่ผ่าน
ระบบอเิล็กทรอนกิสท์ีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จัดไว ้เวน้แตใ่นกรณีกองทนุรวมเลกิตามขอ้ 22.1.1 
และ ขอ้ 22.1.2 กอ่นหรอืในวันทีค่รบกําหนดจัดทําหรอืจัดสง่รายงานดังกลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีจัดทํารายงาน
ตาม (ฐ) ตามปีปฏทินิ ใหร้ะยะเวลาการส่งรายงานเพือ่แสดงขอ้มูลเกีย่วกับกองทุนรวมของรอบปีบัญช ี
ขยายเป็นภายใน 4 เดอืนนับแตว่ันสิน้ปีบญัช ี  

(ซ) จัดทําหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมทีผู่ล้งทุนควรทราบใหม่ทุกรอบปีบัญช ีเพือ่แสดงขอ้มูล
เกีย่วกบักองทนุรวม ณ วันสิน้ปีบญัชแีละสง่ใหแ้กสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตัง้แต่
วันถัดจากวันสิน้ปีบัญชนัีน้ ยกเวน้กองทุนรวมเปิดทีม่กีารเสนอขายหน่วยลงทุนเพยีงครัง้เดยีวและรับซือ้
คนืหน่วยลงทุนตามคําสั่งล่วงหนา้ ซึง่ระบเุวลาไวแ้น่นอน (Auto Redemption) ไมต่อ้งจัดทําหนังสอืชี้

ชวนใหมท่กุรอบปีบญัช ี  

(ฌ) แจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิจํานวน และมลูคา่หน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม ณ วัน
ทําการสดุทา้ยของเดอืน ใหแ้กสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทกุเดอืนภายในวนัทําการที ่20 ของเดอืน
ถัดไป   
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(ญ) แจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้มูลที่ไดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้กรณีอืน่นอกจากที่กําหนดไวใ้นขอ้ (ฌ) ให ้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแตว่ันทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมินัน้   

(ฎ) ปฏบิัตกิารอืน่ ๆ เพื่อใหถ้งึซึง่วัตถุประสงคข์องกองทุนรวม และรักษาไวซ้ ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ   

(ฏ) ยกเลกิกองทนุรวมตามทีกํ่าหนดไวใ้น ขอ้ 22 “การเลกิโครงการจัดการกองทนุรวม”   

(ฐ) จัดทํารายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดอืนของปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ เพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวม
ของรอบระยะเวลา 6 เดอืนนัน้ และสง่รายงานดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดอืนนับแต่วันสิน้รอบระยะเวลา 6 เดอืนดังกล่าว 
โดยรายงานดังกลา่วจะแสดงขอ้มลูตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และการสง่รายงานใหแ้ก่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษัิทจัดการจะส่งผ่านระบบอเิล็กทรอนกิสท์ีสํ่านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.จัดไว ้เวน้แตใ่นกรณีกองทนุรวมเลกิตามขอ้ 22.1.1 และ ขอ้ 22.1.2 กอ่นหรอืในวันทีค่รบกําหนด
จัดทําหรอืจัดสง่รายงานดังกลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีจัดทําและสง่รายงานตามวรรคหนึง่ตามรอบปีบัญช ีบรษัิท
จัดการจะยกเวน้ไมจั่ดทําและสง่รายงานดังกลา่วในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลังสําหรับปีบญัชนัีน้   

(ฑ) จัดใหม้รีายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดตามขอ้ (ช) และ (ฐ) ไว ้ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษัิท
จัดการ และสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีใ่ชเ้ป็นสถานทีใ่นการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูดแ้ละจัดสําเนาใหเ้มือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรอ้งขอ   

(ฒ) จัดส่งและดําเนนิการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสอืชีช้วนส่วนสรุป
ขอ้มูลสําคัญทีผู่ล้งทุนควรทราบ พรอ้มใบสั่งซือ้หน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และจัดใหม้หีนังสอืชี้

ชวนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และ ณ สถานที่ตดิต่อทุกแห่งของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ   

(ณ) จัดทําและสง่ขอ้มูลการจัดการกองทุนรวมใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑแ์ละ
วธิกีารทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   

(ด) ชีแ้จงและดําเนนิการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุชีแ้จงขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
หรอืผูท้ีส่นใจจะลงทุนทราบในกรณีทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืมเีหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบอยา่งมี
นัยสําคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการ
เปลีย่นแปลงในราคาของหน่วยลงทนุของกองทนุรวม   

(ต) ชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจํานวนเงนิทีร่วบรวมไดต้ามขอ้ 22   

(ถ) ดําเนินการตดิตามทวงถาม ดําเนินคดีหรือดําเนินการใด ๆ เพื่อการรับชําระหนี้หรือปกป้องสทิธิ
ประโยชนอ์ืน่ ๆ ของกองทนุรวม   

(ท) ปฏบิัตหินา้ทีแ่ละความรับผดิชอบอืน่ ๆ ตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 
2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กําหนดใหเ้ป็นหนา้ที่ของบรษัิท
จัดการ ทัง้ในปัจจบุนัและทีจ่ะมแีกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมีหนา้ที่ปฏบิัตติามขอ้ผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ย
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืคําสั่งทีอ่อกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมาย
ดังกลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีทีข่อ้กําหนดในขอ้ผกูพันหรอืโครงการจัดการกองทนุรวมขดัหรอืแยง้กบัหลักเกณฑ์
ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกล่าว หากบรษัิทจัดการกองทุนไดดํ้าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคําสั่งนัน้ ใหถ้อืว่าบรษัิทจัดการกองทุนไดป้ฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ผูกพันหรอื
โครงการจัดการกองทนุรวมแลว้  

เงือ่นไขการเปลีย่นบรษัิทจัดการ :   

ในกรณีที่มกีารเปลีย่นบรษัิทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั่งของสํานักงาน หรอืโดยเหตุอืน่ใดตาม
พระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งดําเนนิการ
ตามทีจํ่าเป็นเพือ่ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมรายใหมเ่ขา้ทําหนา้ทีต่อ่ไปได ้ซึง่รวมถงึการสง่มอบเอกสาร
หลักฐานตา่ง ๆ ใหแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมรายใหม ่ 
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2. ผูด้แูลผลประโยชน ์:   

ชือ่ : ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)   

ทีอ่ยู ่: ฝ่ายบรกิารธรุกจิหลักทรัพย ์(ธล.) ชัน้ 19  

1 ราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ  

เเขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพฯ 10140   

โทรศัพท ์02-470-3207   

หรอืผูด้แูลผลประโยชนร์ายใหมท่ีม่คีณุสมบตัเิป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :   

สทิธขิองผูด้แูลผลประโยชน ์

(1) ไดรั้บค่าตอบแทนจากการทําหนา้ทีเ่ป็นผูดู้แลผลประโยชน์ ตามอัตราทีกํ่าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้
ผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้ไมเ่กนิอตัราทีกํ่าหนดไวใ้นหัวขอ้หนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ “คา่ธรรมเนยีมและ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”   

(2) บอกเลกิสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ตามเงือ่นไขทีกํ่าหนดไวใ้นสัญญา ทัง้นี้โดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน์   

(1) ดูแลใหบ้รษัิทจัดการปฏบิัตหินา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ ใหเ้ป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม 
ตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีกํ่าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ ทัง้ในปัจจบุนัและทีจ่ะมี
แกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต   

(2) รับฝากทรัพยส์นิของกองทุนรวม โดยแยกไวต้่างหากจากทรัพยส์นิอืน่ของผูดู้แลผลประโยชน์ และ
ทรัพยส์นิของลกูคา้รายอืน่ของผูด้แูลผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ดแูลใหก้ารเบกิจา่ยทรัพยส์นิของกองทุนรวม
เป็นไปตามวัตถปุระสงค ์นโยบายการลงทนุและขอ้กําหนดทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวมจนกวา่ผู ้
ชําระบัญชจีะดําเนนิการจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นทีเ่รยีบรอ้ย
หรอืจนกวา่การเป็นผูด้แูลผลประโยชนต์ามสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนส์ิน้สดุลง  

(3) ดูแลและตรวจสอบใหผู้ช้ําระบัญชปีฏบิัตติามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 
2535 และพระราชบัญญัตฉิบับแกไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ในกรณีทีผู่ช้ําระบัญชกีระทําการหรอืงดเวน้กระทํา
การตามมาตรา 130 จนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนรวม ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะ
รายงานใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัชา้  

(4) ตรวจตราและตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร หลักฐานแหง่สทิธใินทรัพยส์นิ และทรัพยส์นิต่าง ๆ 
ทีก่องทนุรวมไดม้าหรอืจําหน่ายไป ซึง่ผูดู้แลผลประโยชน์มหีนา้ทีดู่แลการเบกิจ่ายหรอืไดรั้บฝากไวต้าม
ขอ้ (2) ใหเ้ป็นไปตามคําสัง่การจัดการทรัพยส์นิของกองทนุรวม  

หากมเีหตอุนัควรสงสยัในขณะรับมอบ หรอืสง่มอบเอกสาร หลักฐานแห่งสทิธใินทรัพยส์นิ และทรัพยส์นิ
ตา่ง ๆ ดังกลา่วในวรรคหนึง่ วา่ไมเ่ป็นไปตามคําสัง่การจัดการทรัพยส์นิ เป็นเอกสารหรอืหลักฐานเท็จหรอื
ปลอม ผูด้แูลผลประโยชนม์หีนา้ทีดํ่าเนนิการแจง้เหตดุังกลา่วแกบ่รษัิทจัดการทันท ี  

(5) เปลีย่นแปลง จําหน่ายและโอนหลักทรัพยต์่าง ๆ ในทรัพยส์นิของกองทุนรวมตามคําสั่งของบรษัิท
จัดการ เมือ่เห็นวา่การนัน้ถกูตอ้งตามหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของบรษัิทจัดการ   

(6) จัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกระทําการหรอืงดเวน้
กระทําการ จนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทนุรวม หรอืไมไ่ดป้ฏบิตัติามหนา้ทีข่องตนตามมาตรา 125 
แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทัง้นี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันทีผู่ดู้แล
ผลประโยชนข์องกองทนุรวมทราบถงึเหตกุารณ์ดังกลา่ว   

(7) จัดทํารายงานถงึผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบรษัิทจัดการ ตลอดจนจัดทําบัญชแีสดงการรับ
จา่ยทรัพยส์นิของกองทนุรวม และรับรองความถกูตอ้งของทรัพยส์นิของกองทนุรวมทีฝ่ากไว ้  
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(8) รับรองความถกูตอ้งในการคํานวณมลูค่าทรัพยส์นิ มลูค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่บรษัิทจัดการไดคํ้านวณตาม หลักเกณฑ์ และวธิีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุประกาศกําหนด 

(9) พจิารณาเกีย่วกบัการทีจ่ะใหค้วามเห็นชอบในการดําเนนิการของบรษัิทจัดการตามทีก่ฎหมายว่าดว้ย
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยกํ์าหนด และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องผูด้แูลผลประโยชน ์เชน่   

(ก) การใหค้วามเห็นชอบในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเลือ่นกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ใหแ้ก ่     
ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดม้คํีาสั่งขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมือ่บรษัิทจัดการมเีหตุจําเป็นทําใหไ้ม่
สามารถจําหน่าย จา่ย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล   

(ข) การใหค้วามเห็นชอบในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่ขายหรอืไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้หรอื
คําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้ หรอืหยุดรับคําสั่งซือ้หรอืคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุน เมือ่มเีหตุ
จําเป็น ทําใหไ้มส่ามารถ จําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทุนรวมอยา่งสมเหตุสมผล 
หรอืไมส่ามารถคํานวณมลูค่าทรัพยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุจําเป็น
อืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ   

การดําเนนิการใหค้วามเห็นชอบดังกล่าวขา้งตน้ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งดําเนนิการจัดทําการใหค้วาม 
เห็นชอบเป็นหนังสอื และส่งใหแ้ก่บรษัิทจัดการเพื่อใชเ้ป็นหลักฐานโดยทันที และแจง้ใหสํ้านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทันททีุกครัง้ทีเ่กดิกรณีตาม (ก) โดยจัดทํารายงานในเรือ่งดังกล่าวเป็น
หนังสอื พรอ้มทัง้แสดงเหตุผลและหลักฐานการใหค้วามเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ใหสํ้านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(10) แจง้ใหบ้รษัิทจัดการทราบในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมไิดป้ฏบิัตติามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์รวมถงึประกาศหลักเกณฑท์ีอ่อกโดยกฎหมายดังกลา่ว   

(11) ดําเนนิการฟ้องรอ้งบังคับคดใีหบ้รษัิทจัดการปฏบิัตติามหนา้ทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหม
ทดแทนความเสยีหายจากบรษัิทจัดการ ทัง้นี้ เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรอืเมือ่ไดรั้บ
คําสัง่จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สําหรับค่าใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งบังคับคดเีพือ่ประโยชน์ของผู ้
ถอืหน่วยลงทนุใหถ้อืเป็นคา่ใชจ้า่ยของกองทนุรวม   

(12) จัดทําความเห็นเกีย่วกับการจัดการกองทุนรวมของบรษัิทจัดการและจัดสง่ใหบ้รษัิทจัดการเพือ่ใช ้

ประกอบการจัดทํารายงานกองทนุรวมทกุรอบปีบญัช ีและทกุรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปี
ปฏทินิ ภายใน 30 วันนับตัง้แต่วันถัดจากวันสิน้รอบปีบัญช ีและวันสิน้รอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปี
บญัชหีรอืปีปฏทินิ แลว้แตก่รณี 

(13) โอนเงนิใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนตามคําสั่งของผูช้ําระบัญชเีพือ่เฉลีย่จ่ายคนืค่าหน่วยลงทุนให ้     
ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธทิีค่งเหลอือยูห่ลังจากทีผู่ช้ําระบัญชชีําระบัญชโีครงการจัดการ
กองทนุรวมตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(14) ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชน์หมดหนา้ที่ลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แล
ผลประโยชน์จะตอ้งทําหนา้ทีต่่อไปจนกว่าจะมกีารโอนทรัพยส์นิและเอกสารต่าง ๆ ทัง้หมดของกองทุน
รวม ตลอดจนการดําเนนิการอืน่ใดทีจํ่าเป็นเพือ่ใหก้ารดําเนนิการโอนทรัพยส์นิและเอกสารตา่ง ๆ ทัง้หมด
ของกองทนุรวมใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายใหมเ่สร็จสิน้สมบรูณ์ และ ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถ
ดําเนนิการตอ่ไดท้ันท ี  

(15) ในกรณีทีม่กีารเลกิโครงการจัดการกองทนุรวม และกอ่นทีผู่ช้ําระบญัชจีะจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวม
กบัสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผูด้แูลผลประโยชนย์งัคงตอ้งรับฝากทรัพยส์นิของกองทุนรวมจนกว่า
จะจดทะเบยีนเลกิกองทนุรวม 

(16) ดําเนนิการอืน่ ๆ ตามทีกํ่าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ตลอดจนหนา้ทีแ่ละความ 
รับผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มีในปัจจุบัน และที่มแีกไ้ข
เพิม่เตมิในอนาคต 

(17) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการประสงคท์ีจ่ะลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในตา่งประเทศ ผูด้แูล
ผลประโยชนจ์ะตอ้งจัดใหม้สีถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิในต่างประเทศของกองทุนรวม เชน่ ทีศู่นยรั์บฝาก
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หลักทรัพยใ์นต่างประเทศ หรอืพจิารณาดําเนนิการแต่งตัง้ผูรั้บฝากทรัพยส์นิอืน่ เพือ่ทําหนา้ทีเ่ก็บรักษา
ทรัพยส์นิในตา่งประเทศของกองทนุรวม   

ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ไม่ปฏบิัตติามสัญญาขอ้หนึง่ขอ้ใดดว้ยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุใหเ้กดิ
ความเสยีหายแกก่องทุนรวมและ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่
กองทนุรวม และ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยสิน้เชงิภายใน 15 วันนับแตว่ันทีไ่ดพ้สิจูนแ์ลว้ว่าเป็นความผดิ
ของผูด้แูล   

คูส่ญัญาตกลงเก็บรักษาขอ้มลูทีไ่ดล้ว่งรูม้าเป็นความลับและจะไมเ่ปิดเผยใหบ้คุคลใด ๆ ทราบ เวน้แต่จะ
เป็นการเปิดเผยโดยอํานาจกฎหมาย หรอืโดยความยนิยอมของคูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ เพือ่ประโยชน์ของผู ้
ถอืหน่วยลงทนุ   

ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งรับผดิชอบต่อความเสยีหายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้เพราะความประมาทเลนิเล่ออยา่ง
รา้ยแรง หรอืการไมก่ระทําการตามหนา้ทีโ่ดยไมม่เีหตอุนัสมควรของผูด้แูลผลประโยชน ์พนักงาน ลกูจา้ง 
บรวิาร หรอืบคุคลอืน่ใดทีทํ่างานใหแ้กผู่ด้แูลผลประโยชน ์  

ผูดู้แลผลประโยชน์มีอํานาจหนา้ที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั ้งผูดู้แล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึง่
รวมถงึหนา้ทีดู่แลรักษาประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน และเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงผูดู้แลผลประโยชน ์
ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดมิมหีนา้ทีดํ่าเนนิการตามทีจํ่าเป็นเพือ่ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ปฏบิัตหินา้ที่ต่อไปได ้ซึง่การดําเนินการดังกล่าวรวมถงึการลงลายมอืชือ่ในหนังสือเพื่อรับรองความ
ถูกตอ้งและครบถว้นของสิง่ที่ส่งมอบใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผูดู้แล
ผลประโยชน ์ 

ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์กระทําการ งดเวน้กระทําการ หรอืละเลยไมป่ฏบิัตหินา้ที ่ในการดูแลรักษา
ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบังคับคดีกับผูดู้แล
ผลประโยชนเ์พือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้ 

ผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งไมก่ระทําการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุน 
ไมว่า่การกระทํานัน้จะเป็นไปเพือ่ประโยชนข์องผูดู้แลผลประโยชนเ์องหรอืประโยชน์ของผูอ้ ืน่ เวน้แต่เป็น
การเรยีกค่าตอบแทนในการทําหนา้ทีเ่ป็นผูดู้แลผลประโยชน์ หรอืเป็นการดําเนนิการในลักษณะทีเ่ป็น
ธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบก่อนอยา่งเพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ด ้
ทราบขอ้มลูดังกลา่วมไิดแ้สดงการคัดคา้น  

ในกรณีทีก่ารดําเนนิการใดตอ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ หากบรษัิทจัดการกองทุนรวมไมดํ่าเนนิการ
ขอมต ิใหผู้ด้แูลผลประโยชนม์อํีานาจดําเนนิการตามทีจํ่าเป็นเพือ่ขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้ 

เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน ์:   

บรษัิทจัดการจะเปลีย่นตัวผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใตเ้งือ่นไขสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ เมือ่เกดิ
กรณีใดกรณีหนึง่ดังตอ่ไปนี ้ทัง้นีบ้รษัิทจัดการจะกระทําไดเ้มือ่ไดรั้บอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กอ่น   

(1) เมือ่คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มคีวามประสงคจ์ะบอกเลกิ โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึง่ทราบล่วงหนา้
เป็นลายลักษณ์อกัษร เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วัน หรอืตามแตจ่ะตกลงกนัเป็นอยา่งอืน่   

(2) ในกรณีทีคู่ส่ญัญาฝ่ายใดไมป่ฏบิตัติามหนา้ที ่และความรับผดิชอบทีไ่ดต้กลงไว ้คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่
อาจบอกเลกิสญัญาได ้โดยบอกกลา่วลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อกัษรไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน   

(3) ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรอืมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลง
กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์รวมทัง้กฎกระทรวงและประกาศทีอ่อกตามกฎหมาย
ดังกล่าว หรอืประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณี
อืน่ใดอันจะมผีลเป็นการเพิม่ภาระหนา้ทีแ่กผู่ดู้แลผลประโยชน์และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรับ
หนา้ที่ดังกล่าว ผูดู้แลผลประโยชน์มีสทิธิบอกเลิกสัญญาได ้โดยบอกกล่าวใหบ้ริษัทจัดการทราบ
ลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วัน   

(4) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชนข์าดคณุสมบตัขิอ้หนึง่ขอ้ใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าดว้ยเรื่องคุณสมบัตขิองผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึง่ออกตามความในมาตรา 121 แห่ง
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พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผู้ดู้แล
ผลประโยชน์จัดการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 15 วันนับแต่วันทีบ่รษัิทจัดการตรวจพบเอง หรอืปรากฏจาก
การตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เวน้แต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็น
อยา่งอืน่ บรษัิทจัดการจะแจง้การแกไ้ขดังกลา่วใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทํา
การ นับแต่วันทีไ่ดแ้กไ้ขเสร็จสิน้ หากผูดู้แลผลประโยชน์มไิดม้กีารแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาที่
กําหนด บรษัิทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดู้แลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันนับแต่วันทีค่รบกําหนดเวลาใหแ้กไ้ขเมือ่ไดรั้บอนุญาตแลว้บรษัิทจัดการจะแต่งตัง้ผูดู้แล
ผลประโยชนอ์ืน่แทนโดยพลัน   

(5) ในกรณีทีม่มีตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่คดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึง่หนึง่
ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการกองทุนรวม เรียกรอ้งใหม้กีาร
เปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์ 

ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแยง้กับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ือหน่วย
ลงทุนที่ไม่เขา้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระทําได ้หากเป็นกรณีที่มนัียสําคัญและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ให ้
บรษัิทจัดการกองทนุรวมมอํีานาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ 

สถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิกองทนุรวม :   

บรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารฝากทรัพยส์นิของกองทนุรวมที ่  

(1) ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)   

1 ราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ  

เเขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพฯ 10140   

โทรศัพท ์02-470-3207    

(2) บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากดั   

93 อาคารตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย   

ชัน้ 14 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง 

เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400   

โทรศัพท ์0-2009-9999 

(3) ธนาคารแหง่ประเทศไทย   

273 ถนนสามเสน เขตบางขนุพรหม   

กรงุเทพมหานคร 10200   

โทรศัพท ์0-2283-5353   

และ/หรอืทีผู่ดู้แลผลประโยชน์อืน่ทีม่คีุณสมบัตเิป็นไปตามทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื
ศูนยรั์บฝากต่างประเทศ หรือผูรั้บฝากทรัพยส์นิที่ดูแลผลประโยชน์แต่งตัง้เพือ่เก็บรักษาทรัพยส์นิใน
ตา่งประเทศ  

3. ผูส้อบบญัช ี:   

ชือ่ : นางสาว ซซูาน เอีย่มวณชิชา 

ทีอ่ยู ่: บรษัิท เอส พ ีออดทิ จํากดั 

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร ์

ชัน้ 12 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400 

โทรศัพท ์0-2642-6172-4 
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ชือ่ : นาย สชุาต ิพานชิยเ์จรญิ 

ทีอ่ยู ่: บรษัิท เอส พ ีออดทิ จํากดั 

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร ์

ชัน้ 12 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400 

โทรศัพท ์0-2642-6172-4   

ชือ่ : นางสาวชืน่ตา ชมเมนิ 

ทีอ่ยู ่: บรษัิท เอส พ ีออดทิ จํากดั 

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร ์

ชัน้ 12 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400 

โทรศัพท ์0-2642-6172-4 

ชือ่ : นางสาว วันด ีเอีย่มวณชิชา 

ทีอ่ยู ่: บรษัิท เอส พ ีออดทิ จํากดั 

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร ์

ชัน้ 12 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400 

โทรศัพท ์0-2642-6172-4   

ชือ่ : นาย เกยีรตศิักดิ ์วานชิยห์านนท ์

ทีอ่ยู ่: บรษัิท เอส พ ีออดทิ จํากดั 

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร ์

ชัน้ 12 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400 

โทรศัพท ์0-2642-6172-4   

ชือ่ : นายอนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล   

ทีอ่ยู ่: บรษัิท เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จํากดั 

เลขที ่47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 

โทร. 0-2294-8504, 0-2294-2345   

ชือ่ : นางขวัญใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล   

ทีอ่ยู ่: บรษัิท เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จํากดั 

เลขที ่47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 

โทร. 0-2294-8504, 0-2294-2345  
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ชือ่ : นายสาธติ เกยีรตกิงัวาฬไกล 

ทีอ่ยู ่: บรษัิท เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จํากดั 

เลขที ่47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 

โทร. 0-2294-8504, 0-2294-2345   

ชือ่ : นายประสทิธิพ์ร เกษามา 

ทีอ่ยู ่: บรษัิท เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จํากดั 

เลขที ่47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 

โทร. 0-2294-8504, 0-2294-2345   

บรษัิทจัดการอาจเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลงผูส้อบบญัชใีนภายหลัง โดยผูส้อบบัญชดีังกล่าวตอ้งเป็น
บุคคลที่ไดรั้บความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญช ีโดยบรษัิทจัดการ
จะแจง้ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :   

ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิประจํารอบระยะเวลาบัญชขีองกองทุนตามมาตรฐานการสอบ
บญัชทีีรั่บรองทั่วไป  

4. นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ :   

ชือ่ : ธนาคาร ไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน)   

ทีอ่ยู ่: ทมีบรกิารทะเบยีนหลักทรัพย ์2  

ชัน้ 15 ฝ่ังปีกเหนอื (North Wing) อาคารจ ีทาวเวอร ์แกรนด ์พระราม 9  

เลขที ่9 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310 

โทรศัพท ์0-2128-2332-7 โทรสาร 0-2128-4625 

หรอืบคุคลอืน่ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหบ้รกิารเป็นนายทะเบยีนหลักทรัพยจ์ากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิท
จัดการจะแจง้ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

5. ผูจ้ดัจ าหนา่ย : ไมม่ ี 

ชือ่ :   

ทีอ่ยู ่:   

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :   

6. ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื :   

ชือ่ : ธนาคาร ไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน)   

ทีอ่ยู ่: สํานักงานใหญ ่เลขที ่9 ถนนรัชดาภเิษก   

แขวงลาดยาว เขตจตจุักร   

กรงุเทพมหานคร 10900   

โทรศัพท ์0-2544-3874-76 และสาขาตา่ง ๆ ทั่วประเทศ  

บรษัิทจัดการอาจแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนเพิม่เตมิหรือยกเลกิการแต่งตัง้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนในภายหลัง ในกรณีของการแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอื
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รับซือ้คืนหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจเป็นบุคคล
ธรรมดาหรอืนติบิคุคลทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบเพือ่ทําหนา้ทีเ่ป็นผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บ
การแตง่ตัง้จะตอ้งปฏบิตังิานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดยีวกันกับผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน
ทีป่ฏบิตัหินา้ทีอ่ยูก่อ่นแลว้   

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :   

สทิธขิองผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ   

(1) ไดรั้บคา่ธรรมเนยีมในการปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามทีกํ่าหนด
ไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

(2) บอกเลกิสัญญาการเป็นผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามขอ้กําหนดและเงือ่นไขที่
กําหนดไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ   

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ   

(1) แจกจา่ย หรอืจัดใหม้สีถานทีสํ่าหรับจัดวาง หนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม ใบคําขอใชบ้รกิารกองทุน 
ใบสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบสัง่ขายหน่วยลงทุน คู่มอืผูล้งทุน เอกสารเผยแพร่ขอ้มลูต่าง ๆ ของกองทุน
รวม หรอืเอกสารอืน่ใดของกองทุนรวมตามทีก่ฎหมายหรอื ก.ล.ต. กําหนด ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ใน
การสง่เสรมิการขาย   

(2) รับใบคําขอใชบ้รกิารกองทนุ ใบสัง่ซือ้ หรอืใบสัง่ขายหน่วยลงทนุ และรับชําระคา่ซือ้หน่วยลงทุนจาก 
ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุและชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้น
โครงการจัดการกองทุนรวม ตลอดจนการจัดทําขอ้มลูการสั่งซือ้ หรอืการสั่งขายคนื หรอืการสับเปลีย่น
หน่วยลงทนุ เพือ่นําสง่ใหแ้กน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนและบรษัิทจัดการ ทัง้นี้ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซือ้คนืหน่วยลงทนุจะตอ้งบนัทกึขอ้มลูตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในระบบตา่ง ๆ ตามทีบ่รษัิทจัดการกําหนด 

(3) คนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ม่ไดรั้บการจัดสรรตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้น
โครงการจัดการกองทนุรวม   

(4) ยนืยนัการซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทนุ   

(5) ชีแ้จงและเปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนหรือผูท้ี่สนใจจะลงทุนทราบ ในกรณีที่มกีารแกไ้ข
เพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืมเีหตกุารณ์ทีม่ผีลกระทบอยา่งมนัียสําคัญตอ่สทิธปิระโยชน์ของ
ผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืตอ่การตัดสนิใจในการลงทนุ หรอืตอ่การเปลีย่นแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวม   

(6) ปฏบิัตติามขอ้กําหนดของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารใน
การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์การคา้หลักทรัพย ์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน 
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารโฆษณากจิการของ
บรษัิทหลักทรัพย ์เพื่อส่งเสรมิการขายและใหบ้รกิารเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม และการจัดการ
กองทนุสว่นบคุคล และ/หรอื กฎหมายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการโฆษณา หรอืการขายและรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมที ่ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(7) ดําเนนิการอืน่ ๆ ตามทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน และ
สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามทีกํ่าหนดไวใ้น
โครงการจัดการกองทนุรวม ตลอดจนดําเนนิการอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนา้ทีด่ังกลา่วขา้งตน้  

7. ผูด้แูลสภาพคลอ่ง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไมม่ ี

ชือ่ :   

ทีอ่ยู ่:   

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :   
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8. ผูล้งทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูด้แูล
สภาพคลอ่ง) : ไมม่ ี

ชือ่ :   

ทีอ่ยู ่:   

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :   

9. ทีป่รกึษา : ไมม่ ี

9.1. ทีป่รกึษาการลงทนุ :   

ชือ่ :   

ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :   

หมายเหต ุ(ทีป่รกึษาการลงทนุ) :   

9.2. ทีป่รกึษากองทนุ :   

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :   

หมายเหต ุ(ทีป่รกึษากองทนุ) :   

10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั) : ไมม่ ี

11. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (Outsource) : ไมม่ ี

ชือ่ :   

ทีอ่ยู ่:   

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :   

หมายเหต ุ(ผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุ) :   

12. คณะตวัแทนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : ไมม่ ี 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :   

13. สทิธหินา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :   

13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุ :   

ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถขายคนืหน่วยลงทนุเองกอ่นครบกําหนดอายโุครงการ โดยบรษัิทจัดการจะทํา
การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 7 “การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ”  

13.2. สทิธใินการรับเงนิปันผล : ไมม่ ี 

13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทนุ :   

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได ้ตามทีร่ะบไุวใ้นหัวขอ้ “เงือ่นไขและขอ้จํากัดในการจัดสรร
และการโอนหน่วยลงทนุ” ของโครงการจัดการกองทนุรวม 

13.4. ขอ้จํากดัการโอนหน่วยลงทนุ :   

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการรับลงทะเบยีนการโอนหน่วยลงทนุของกองทุน ตามทีร่ะบไุวใ้น
หัวขอ้ “เงือ่นไขและขอ้จํากดัในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทนุ” ของโครงการจัดการกองทนุรวม 

 



กองทนุเปิดไทยพาณิชยค์อมเพล็กซร์เีทริน์ 1YL หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย 

12 

13.5. สทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการลงทนุหรอืแกไ้ขวธิจัีดการ :   

ผูถ้ือหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมตเิพือ่ใหบ้รษัิทจัดการทําการแกไ้ขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไ้ข
วธิกีารจัดการได ้ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะกระทําการตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ "การขอ
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ"   

13.6. สทิธใินการไดรั้บเงนิคนืเมือ่เลกิโครงการ :   

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บเงนิคนืเมือ่บรษัิทจัดการเลกิกองทนุรวม โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีาร
ชําระบญัช ีตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

13.7. สทิธปิระโยชนอ์ืน่ ๆ : ไมม่ ี 

13.8. อืน่ ๆ :   

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคีวามรับผดิจํากดัเพยีงไมเ่กนิค่าหน่วยลงทุนทีย่ังสง่ใชแ้กบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมไม่
ครบ  

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมว่่า
ในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ะผูกพันตามขอ้กําหนดในขอ้ผูกพันซึง่ลงนาม
โดยผูด้แูลผลประโยชนท์ีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการกองทนุรวมโดยชอบ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่
เกนิไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนดิของหน่วยลงทุน สทิธใิน
การไดรั้บประโยชนต์อบแทนหรอืการคนืเงนิทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิตอ้งเป็นไปตามขอ้กําหนด
ของหน่วยลงทนุชนดินัน้ ๆ ดว้ย  

14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ :   

14.1. รปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ :   

- ใบหน่วยลงทนุ  

- ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ  

- สมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ  

- หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ  

- อืน่ ๆ  

14.2. เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :   

กองทนุจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาออกเอกสารแสดงสทิธใิน
หน่วยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่เป็นเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละ
ราย เวน้แตผู่ถ้อืหน่วยลงทนุรอ้งขอ และ/หรอื บรษัิทจัดการเห็นสมควรใหม้กีารออกเอกสารแสดงสทิธใิน
หน่วยลงทนุรปูแบบอืน่เพิม่เตมิได ้  

14.2.1 หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ   

(1) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะดําเนนิการบนัทกึชือ่ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทนุ และในหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ   

(2) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนจะออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทุนทุก
ครัง้ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมกีารทํารายการซือ้หรอืขายคนืหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุน เพือ่เป็นการยนืยันการ
ทํารายการซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ   

(3) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุภายใน 15 วันทํา
การนับแต่วันจดทะเบยีนกองทุน ในกรณีทีเ่ป็นการสั่งซือ้ในระหว่างชว่งการเสนอขายครัง้แรก และ/หรอื
ภายใน 15 วันทําการนับแตว่ันทํารายการสัง่ซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ นายทะเบยีน
หน่วยลงทนุและ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนซึง่ไดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการ
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จะจัดสง่หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทางไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์(E-Mail) (ถา้
ม)ี หรอืโดยทางไปรษณียใ์นกรณีทีไ่มร่ะบทุีอ่ยูไ่ปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์(E-Mail Address) ตามทีอ่ยูท่ี่
ระบไุวใ้นใบคําขอใชบ้รกิารกองทนุ หรอืโดยวธิอีืน่ใดตามทีบ่รษัิทจัดการกําหนดเพิม่เตมิตามวธิกีารทีร่ะบุ
ในหนังสอืชีช้วน   

(4) บรษัิทจัดการจะถอืเอายอดคงเหลอืของหน่วยลงทุนทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและใน
หนังสือรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนที่ส่งใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและ
ถกูตอ้ง   

14.2.2 สมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ   

(1) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะดําเนนิการบนัทกึชือ่ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทนุ และในสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ   

(2) บรษัิทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หรอื 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐานเพือ่ยนืยันการทํารายการซือ้หรอืขายคนืหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะถอืเป็นเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนได ้ต่อเมือ่นายทะเบยีนไดดํ้าเนนิการ
จัดสรรหน่วยลงทนุเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้   

(3) บรษัิทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน)) จะดําเนนิการออกสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนภายในวันที่บรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนหน่วยลงทุนไดทํ้ารายการ
สัง่ซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืภายในวันทําการทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุกําหนด โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุมหีนา้ทีใ่นการมารับสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วย
ลงทุนดว้ยตนเอง ณ ทีทํ่าการของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน(ธนาคารไทยพาณิชย ์
จํากดั (มหาชน)) ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเปิดบญัชหีรอืแจง้รอ้งขอรับสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุไว ้  

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทุน
มหีนา้ทีใ่นการนําสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบันเสมอ ได ้ณ ทีทํ่า
การของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน)) หรอื ณ ที่
ทําการทีไ่ดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุตัง้แตว่ันทําการถัดจากวันทําการ
ซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ   

(5) บรษัิทจัดการจะถอืเอายอดคงเหลอืของหน่วยลงทนุทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุและในสมดุ
บญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุทีม่กีารปรับรายการใหเ้ป็นปัจจบุนัครัง้ลา่สดุ เป็นรายการทีเ่ป็นปัจจุบันและ
ถกูตอ้ง   

(6) ผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีร่อ้งขอออกสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจะตอ้งปฏบิัตติาม
ขอ้กําหนดและเงือ่นไขต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้งกับสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามที่บรษัิทจัดการ
กําหนด   

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจมอบหมายใหบุ้คคลธรรมดาหรอืนติบิุคคลหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุรายอืน่ สามารถออกสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้ก ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้ซึง่บรษัิท
จัดการจะปิดประกาศไวท้ีสํ่านักงานของบรษัิทจัดการล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันทําการ โดยไมถ่อืว่าเป็น
การดําเนนิการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ   

14.2.3 ใบหน่วยลงทนุ   

บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะดําเนนิการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ใหก้ับผูถ้อืหน่วย
ลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้รษัิทจัดการออกใบหน่วยลงทุนเพื่อนําไปใชเ้ป็น
หลักประกนัในการขอสนิเชือ่จากสถาบนัการเงนิหรอืกรณีพเิศษอืน่ ๆ ทัง้นี้ ในการออกใบหน่วยลงทุนทุก
กรณีจะกระทําเมือ่บรษัิทจัดการเห็นสมควรเทา่นัน้ โดยมขีัน้ตอนดังนี้   

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทนุกรอกใบคําขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุ ซึง่ขอรับไดจ้ากนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ   

(2) ยืน่ใบคําขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุพรอ้มชําระคา่ธรรมเนยีมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบยีน
หน่วยลงทนุ   
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(3) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนโดยไดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการจะดําเนนิการออกใบหน่วยลงทุน
ใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทุนตามจํานวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีทีผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยู่ในรายการที่
บันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะใหอ้อกใบหน่วย
ลงทนุสําหรับหน่วยลงทนุจํานวนเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้   

(4) ใบหน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการออกใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนจะมขีอ้ความตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด ซึง่จะระบุชือ่ผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะตอ้งมลีายมอืชือ่กรรมการผูม้ี
อํานาจลงนามผกูพันบรษัิทจัดการและประทับตราสําคัญ หรอืลายมอืชือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทุน หรอืใช ้

เครือ่งจักรประทับ หรอืโดยวธิอีืน่ใดตามทีก่ฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยจ์ะอนุญาตให ้
ทําได ้จงึจะถอืวา่ใบหน่วยลงทนุถกูตอ้งและมผีลสมบรูณ์ตามกฎหมาย   

(5) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ใีบหน่วยลงทุน หากจะขายคนืหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าว จะตอ้งนําใบหน่วย
ลงทุนมาสง่มอบคนืแกบ่รษัิทจัดการ หรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุน เพือ่โอนหน่วยลงทุนนัน้ เขา้ระบบไร ้
ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) กอ่น จงึจะขายคนืหน่วยลงทนุดังกลา่วได ้  

ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบ
หนึง่ใหก้ับผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เพือ่เป็นหลักฐานการยนืยันการทํารายการซือ้หรอืขายคนืหรอื
สับเปลีย่นหน่วยลงทุนของผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เชน่ หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน และ/
หรอืสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ เป็นตน้ นอกจากนี้บรษัิทจัดการอาจพจิารณาออกเอกสารแสดง
สทิธใินหน่วยลงทุนในรูปแบบอืน่นอกเหนือจากรูปแบบดังกล่าวขา้งตน้ เชน่ เอกสารแสดงสทิธใินหน่วย
ลงทุนทางอเิล็กทรอนกิส ์และ/หรอืรูปแบบทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิในอนาคต ตาม
หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารตามทีบ่รษัิทจัดการจะกําหนดเพิม่เตมิ เป็นตน้ และบรษัิทจัดการขอสงวน
สทิธใินการเปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิเงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ และระยะเวลา
การสง่มอบได ้โดยไมถ่อืวา่เป็นการดําเนนิการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ    

บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน เพือ่ใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทนุสามารถใชอ้า้งองิตอ่บรษัิทจัดการกองทนุรวมและบคุคลอืน่ได ้ 

ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนจําเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งจัดทําใบหน่วย
ลงทนุมอบใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  

15. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี 

16. วธิกีารช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :   

หากมกีารผดินัดชําระหนี้หรือมีพฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสทิธเิรียกรอ้งของ
กองทุนรวมจะไม่สามารถชําระหนี้ได ้บรษัิทจัดการจะรับชําระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทัง้ทีเ่ป็นหลักประกัน
และมใิชห่ลักประกันเพือ่กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลักเกณฑแ์ละวธิกีารใน
การจัดการกองทนุรวมในกรณีทีผู่อ้อกตราสารแหง่หนีห้รอืลกูหนีต้ามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดชําระหนี ้ดังนี ้  

16.1 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไดบ้นัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์  

16.1.1 เมือ่มกีารบันทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย ์ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทีม่ชี ือ่
อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วันทีบ่รษัิทจัดการไดบ้ันทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้ง
เป็นศนูยเ์ป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี ้  

16.1.2 เมือ่ไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการรับชําระหนี ้บรษัิทจัดการจะไมนํ่าทรัพยส์นิดังกล่าวและเงนิไดส้ทุธิ
จากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี ้มารวมคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม และจะจําหน่าย
ทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนีใ้นโอกาสแรกทีส่ามารถกระทําไดโ้ดยคํานงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทนุเป็นสําคัญ เวน้แตก่รณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่สีทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระ
หนี้ตกลงรับชําระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิดังกล่าวแทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิีการที่สมาคมบรษัิท
จัดการลงทนุกําหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

ในระหวา่งทีบ่รษัิทจัดการยงัไมส่ามารถจําหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี ้บรษัิทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพยส์นินัน้ได ้และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายในการบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิทจัดการจะจ่าย
จากเงนิสํารอง รายไดห้รอืผลประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการบรหิารทรัพยส์นินัน้ 
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16.1.3 เมือ่มเีงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชาํระหนีด้ว้ยทรัพยส์นิอืน่ในแตล่ะครัง้ บรษัิทจัดการ
จะเฉลีย่เงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนีค้นืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่สีทิธใินเงนิไดส้ทุธิ
นัน้ภายใน 45 วันนับตัง้แตว่ันถัดจากวันทีม่เีงนิไดส้ทุธ ิและจะแจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการเฉลีย่เงนิคนืไป
ยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตัง้แต่วันถัดจากวันทีบ่รษัิทจัดการไดเ้ฉลีย่
เงนิคนื เวน้แตสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผันระยะเวลาการเฉลีย่เงนิคนืเป็นอยา่งอืน่   

16.1.4 เมือ่มกีารบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนยแ์ลว้ ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวม
ไดรั้บชําระหนีต้ามตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งดังกล่าวเป็นเงนิ บรษัิทจัดการจะปฏบิัตติามความใน
ขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม   

16.2 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไมไ่ดบ้นัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์  

16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทีม่ใิช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บรษัิทจัดการจะตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยมตพิเิศษ 

ในการขอความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะระบรุายละเอยีดเกีย่วกบัทรัพยส์นิทีก่องทุน
รวมจะไดจ้ากการรับชําระหนี ้มลูคา่ของทรัพยส์นิ ประมาณการคา่ใชจ้า่ย พรอ้มเหตผุลและความจําเป็นใน
การรับชําระหนี ้  

16.2.2 เมือ่ไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการรับชําระหนี้ บรษัิทจัดการจะนําทรัพยส์นิดังกล่าวมารวมคํานวณ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพยส์นินัน้เพือ่ใชใ้นการคํานวณมลูค่าทรัพยส์นิ
สุทธขิองกองทุนรวมตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ามาคมบรษัิทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนนิการกบัทรัพยส์นิดังกลา่วดังนี ้  

(1) กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมไีวไ้ด ้บรษัิทจัดการอาจมไีวซ้ ึง่
ทรัพยส์นิดังกลา่วตอ่ไปเพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมก็ได ้  

(2) กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด ้บรษัิทจัดการจะจําหน่าย
ทรัพยส์นิดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดโ้ดยคํานึงถงึประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็น
สําคัญ และในระหว่างทีบ่รษัิทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพยส์นิดังกล่าว บรษัิทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชนจ์ากทรัพยส์นิดังกลา่ว   

ในกรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิทจัดการจะจา่ยจากทรัพยส์นิของกองทนุรวม   

16.3 ในกรณีทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้ หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถชําระหนี้
ไดบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมจะดําเนนิการใหผู้ถ้อืหน่วยทุกรายทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ 
วันทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถชําระหนี้ไดเ้ป็นผูม้ี
สทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิอืน่ทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนีก้็ได ้  

ทัง้นี ้ในการดําเนนิการดังกลา่ว บรษัิทไมต่อ้งนําตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มารวมคํานวณมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม   

เงือ่นไขเพิม่เตมิ :   

ในการเฉลีย่เงนิคนืแต่ละครัง้ตามขอ้ 16.1.3 หากบรษัิทจัดการมเีหตุผลแสดงใหเ้ห็นว่าเงนิไดสุ้ทธจิาก
ทรัพยส์นิที่ไดจ้ากการรับชําระหนี้ไม่คุม้กับภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี่ยเงนิคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน 
บรษัิทจัดการอาจนําเงนิไดสุ้ทธดิังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงนิคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทุนจะคุม้กับภาระค่าใชจ้่ายก็ได ้ทัง้นี้ หากไดม้กีารจําหน่ายทรัพย์สนิที่ไดจ้ากการรับชําระหนี้จน
ครบถว้นแลว้และปรากฏวา่เงนิไดส้ทุธนัิน้ไมคุ่ม้กบัภาระคา่ใชจ้า่ยในการเฉลีย่เงนิคนื บรษัิทจัดการอาจนํา
เงนิไดส้ทุธดิังกลา่วมารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมก็ได ้  

การชําระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุทีป่รากฏชือ่ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ เวลาทีกํ่าหนด เทา่นัน้  
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17. การจดัท าทะเบยีนหนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุ และขอ้จ ากดัในการโอนหนว่ยลงทนุ :   

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมีหนา้ที่จัดใหม้ทีะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑท์ี่ออกตามมาตรา 
125(5) แหง่พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

ใหส้นันษิฐานไวก้อ่นวา่ทะเบยีนหน่วยลงทนุถกูตอ้ง และการชําระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ รวมทัง้การใหส้ทิธิ
หรอืการจํากัดสทิธใิด ๆ แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏรายชือ่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากได ้
กระทําตามขอ้กําหนดในขอ้ผกูพันหรอืตามกฎหมายแลว้ ใหถ้อืว่าบรษัิทจัดการกองทุนรวมไดดํ้าเนนิการ
ตามอํานาจหนา้ทีแ่ลว้ 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจํานํา
หน่วยลงทนุ ในกรณีดังนี ้

(ก) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมทีเ่สนอขายตอ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบัน ผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูม้เีงนิลงทุนสูง ตามที่
กําหนดในโครงการจัดการกองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบันหรือผูล้งทุนรายใหญ่
พเิศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบันหรือผูล้งทุนรายใหญ่
พเิศษ ตามทีกํ่าหนดในโครงการจัดการกองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรอืการจํานําหน่วยลงทนุ ดังนี ้

1. หน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนกอ่นวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ใน
กรณีเป็นกองทนุรวมหุน้ระยะยาวทีจ่ัดตัง้ขึน้กอ่นวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี 

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุน
ของกองทนุ 

18. ขอ้จ ากดัการถอืหนว่ยลงทนุและขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง (ถา้ม)ี :   

หากผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของกองทุนรวม บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกนิดังกล่าว  เวน้แต่เป็นกรณี
กองทุนรวมทีม่กีารแบง่ชนดิหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนดิดังกล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีว 
จะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วไดเ้ต็มตามจํานวนทีถ่อือยู ่

19. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :   

การดําเนนิการใดทีโ่ครงการจัดการกองทนุรวมหรอืกฎหมายกําหนดใหต้อ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 
หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไดดํ้าเนนิการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อื
วา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบใหดํ้าเนนิการดังกลา่วและมผีลผกูพันตามมต ิ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีใ่หดํ้าเนนิการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลักเกณฑท์ีกํ่าหนดในกฎหมาย ให ้
ถอืวา่มตนัิน้เสยีไป 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขขอ้ผกูพันในเรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียสําคัญ 
ตอ้งไดรั้บมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้มน่อ้ยกวา่สามในสี่

ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนังสือแจง้มตแิละมีสทิธอิอกเสียง
ลงคะแนน) เวน้แต่กรณีที่กองทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนนอกจาก
จะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุทีกํ่าหนดไวใ้นขอ้ผกูพัน หรอืที่
กําหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กําหนดในประกาศนี้แลว้ ใหเ้ป็นไปตาม
หลักเกณฑเ์พิม่เตมิดังตอ่ไปนีด้ว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนดิ โดยแต่ละชนดิไดรั้บผลกระทบต่อ
ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมเ่ทา่กนั ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนดิที่
ไดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี 
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(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุไมว่า่กรณีใด ตอ้งไดรั้บมติ
เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิใดชนดิหนึง่ ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมาก
หรอืมตพิเิศษของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

20. วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนั :   

การแกไ้ขเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพันที่เป็นไปตามวธิีการที่กําหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน และมี
สาระสําคัญทีเ่ป็นไปตามและไม่ขัดหรอืแยง้กับพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 
2535 ตลอดจนหลักเกณฑท์ีอ่อกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว ใหถ้อืว่าขอ้ผูกพันสว่นทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมินัน้มผีลผกูพันคูส่ญัญา 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันในเรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งมนัียสําคัญตอ้งไดรั้บมติ
พเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียสําคัญ ใหร้วมถงึ 

(ก) ขอ้กําหนดเกีย่วกบัผลประโยชนต์อบแทนและการคนืเงนิทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ข) ขอ้กําหนดเกีย่วกับการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ตามขอ้ 6 ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที ่ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้กําหนดเกีย่วกบัการรับชําระหนีด้ว้ยทรัพยส์นิอืน่  

(ง) ขอ้กําหนดเกี่ยวกับการประกันตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 
19/2554 กรณีกองทุนรวมมปีระกัน และขอ้กําหนดเกีย่วกับการแกไ้ขเพิม่เตมิสัญญาประกันในเรือ่งใด ๆ 
อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเสยีผลประโยชน ์

(จ) เรือ่งทีผู่ด้แูลผลประโยชนเ์ห็นวา่กระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียสําคัญ 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ใหม้ีผลผูกพันเมื่อไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แล
ผลประโยชน ์โดยไมต่อ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันใหม้สีาระสําคัญสอดคลอ้งกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิโดยไดรั้บมตโิดยเสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืไดรั้บความเห็นชอบจาก
สํานักงาน แลว้แตก่รณี หรอื 

(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันนัน้เหมาะสม มคีวามจําเป็นหรือ
สมควร และไมก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียสําคัญ 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันไมว่า่กรณีใด 

ตอ้งกระทําเป็นหนังสอืลงลายมอืชือ่โดยบุคคลผูม้อํีานาจลงนามผูกพันบรษัิทจัดการกองทุนรวมและ
ผูดู้แลผลประโยชน์ พรอ้มทัง้ประทับตราบรษัิท (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหม้ขีอ้ผูกพัน
เปิดเผยไว ้ณ ทีทํ่าการและเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการกองทุนรวมเพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดู
ได ้รวมทัง้จัดส่งสรุปการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันพรอ้มทัง้เหตุผลและความจําเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
พรอ้มกบัการสง่รายงานประจําปีของกองทนุรวม 

21. การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ :   

21.1. การระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : ม ี  

21.2. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :   

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการอนุมัตใิหจ้ัดตัง้กองทุน
รวมแบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรอืการไมป่ฏบิัตนัิน้กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทุนรวมหรอืผู ้
ลงทนุ บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะแกไ้ขเยยีวยาความเสยีหายโดยไมช่กัชา้ โดยในกรณีทีเ่กดิขอ้พพิาท
ระหว่างบรษัิทจัดการกองทุนรวมและผูล้งทุน บรษัิทจัดการกองทุนรวมยนิยอมใหนํ้าขอ้พพิาทเขา้สู่การ
พจิารณาของอนุญาโตตลุาการ 
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22. การเลกิกองทนุรวม :  

22.1. เงือ่นไขในการเลกิกองทนุ :  

กองทนุจะเลกิเมือ่ครบกําหนดอาย ุหรอืกรณีใดกรณีหนึง่ดังตอ่ไปนี ้ 

22.1.1. หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมมีลูคา่หน่วยลงทนุหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นจํานวนดังนี้ 

(1) จํานวนผูถ้อืหน่วยลงทนุลดลงเป็นจํานวนดังนี ้ในวันทําการใด 

(ก) ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทั่วไปหรอืกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย จํานวนผูถ้อื
หน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 35 ราย  

(2) มกีารขายคนืหน่วยลงทนุในลักษณะใดลักษณะหนึง่ดังนี ้

(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทนุสทุธ ิณ วันใดวันหนึง่เกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายได ้
แลว้ทัง้หมด  

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทนุสทุธใินชว่งระยะเวลา 5 วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกัน
คดิเป็นจํานวนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ ในกรณีที่เป็น
กองทุนรวมทีม่กํีาหนดระยะเวลาการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพจิารณา
ระยะเวลาการขายคนืหน่วยลงทนุ ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในชว่งระยะเวลาเดยีวกัน ซึง่กองทุนรวมเปิดให ้
รับซือ้คนืหน่วยลงทนุเทา่นัน้ 

ความใน (2) วรรคหนึง่ มใิหนํ้ามาใชบ้งัคับกบักองทนุรวมทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมพจิารณาแลว้ มคีวาม
เชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู ่
เนือ่งจากกองทนุรวมยงัคงมทีรัพยส์นิคงเหลอืทีม่คีณุภาพและมสีภาพคลอ่งอยา่งเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วย
ลงทนุทีเ่หลอือยูจ่ะไมไ่ดรั้บผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 

ความใน (2) วรรคหนึง่ และวรรคสอง มใิหนํ้ามาใชบ้งัคับกบักองทนุรวมดังนี ้

(ก) กองทนุรวมตลาดเงนิ 

(ข) กองทนุรวมหน่วยลงทนุ 

(ค) กองทนุรวมฟีดเดอร ์

(ง) กองทนุรวมดัชน ี

(จ) กองทนุรวมอทีเีอฟ 

22.1.2 บรษัิทจัดการจะดําเนินการเลกิกองทุนรวมเมื่อปรากฏขอ้เท็จจรงิที่บรษัิทจัดการกองทุนรวม
พจิารณาแลว้มคีวามเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 22.1.1 (2) 
(ก) และการเลกิกองทนุรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้นี้ ใหนํ้าความในขอ้ 22.1.1 
(2) วรรคสามและวรรคสีม่าใชบ้งัคับโดยอนุโลม”  

22.1.3. เมือ่ไดรั้บความเห็นชอบตามมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุรวมกันเกนิกึง่หนึง่ของจํานวน
หน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการ 

22.1.4 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาเลกิโครงการ หรอืดําเนนิการอืน่ใด ในกรณีทีม่ลูค่าหน่วย
ลงทุนทีจํ่าหน่ายไดค้รัง้แรกของกองทุนนอ้ยกว่า 1,600 ลา้นบาทหรอืตามดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
เพือ่ประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

22.1.5. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพกิถอนการอนุมัตใิหจ้ัดตัง้และจัดการกองทุนรวมเพือ่ผู ้
ลงทนุทั่วไป หากปรากฏวา่  

(1) มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทุนรวมหรอืขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษัิท
จัดการกองทนุรวมทีข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ 
หรอืคําสัง่ทีอ่อกโดยอาศัยอํานาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว 

(2) มกีารจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษัิทจัดการกองทุนรวมมไิดป้ฏบิัตหิรอืดูแลใหม้กีารปฏบิัตติาม
หลักเกณฑเ์กีย่วกบัการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทุนทั่วไปตามทีกํ่าหนดในประกาศ
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คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑใ์นการจัดสง่หรอืแจกจา่ยหนังสอืชีช้วนและการเสนอขาย
หน่วยลงทนุ  

22.1.6. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้และจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่
มเีหตุอันควรสงสัยว่าอาจมกีารจัดตัง้กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการ
ลงทุนของบุคคลหรอืกลุ่มบคุคลใดเป็นการเฉพาะ หรอืเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจัดการทรัพยส์นิ
หรอืธรุกจิของบคุคลหรอืกลุ่มบคุคลใด และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดดํ้าเนนิการแจง้ใหบ้รษัิท
จัดการกองทนุรวมหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทําการชีแ้จง แสดงเหตผุล ขอ้เท็จจรงิ และหลักฐาน ซึง่ในกรณี
ทีไ่ม่มกีารชีแ้จง หรอืชีแ้จงแลว้แต่ไมอ่าจพสิูจน์หรอืทําใหเ้ชือ่ไดว้่าการจัดตัง้กองทุนรวมเป็นการจัดตัง้
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไปอย่างแทจ้รงิ และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบ้รษัิทจัดการ
กองทุนรวมทําการแกไ้ข หรอืดําเนนิการใด ๆ และบรษัิทจัดการกองทุนรวมไมส่ามารถดําเนนิการตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได ้หรอืดําเนนิการแลว้แต่ไม่สามารถทําใหก้องทุนรวมเป็นกองทุน
รวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไปอยา่งแทจ้รงิ 

22.1.7. บรษัิทหลักทรัพยจ์ะเลกิกองทุนรวม เมือ่สํานักงานมคํีาสั่งเลกิกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรอื
เมือ่สํานักงานมคํีาสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจั้ดตัง้กองทนุรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารจัดตัง้และจัดการกองทนุ  

ในกรณีทีม่เีหตจํุาเป็นและสมควร บรษัิทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการสิน้สดุลงของการ
อนุมตัใิหจ้ัดตัง้และจัดการกองทุนรวมหรอืดําเนนิการตามหนังสอืชีช้วนโครงการ ขอ้ 5.5 “การคนืเงนิค่า
ซือ้หน่วยลงทนุ” ได ้

22.2. การดําเนนิการของบรษัิทจัดการ เมือ่เลกิกองทนุรวม :  

22.2.1 เมือ่ปรากฏกรณีตามขอ้ 22.1.1 หรอืขอ้ 22.1.2 บรษัิทจัดการจะดําเนนิการเพือ่เลกิกองทุนรวม 
ดังตอ่ไปนี ้

(1) ยุตกิารรับคําสั่งซือ้และคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วันทีเ่กดิเหตุการณ์ตามขอ้ 22.1.1 หรอืขอ้ 
22.1.2 

(2) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน 
รวมทัง้แจง้เป็นหนังสอืใหผู้ดู้แลผลประโยชน์และแจง้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบทีจ่ัดไว ้
บนเว็บไซตข์องสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทัง้นี ้ภายใน 3 วันทําการนับแตว่ันทีเ่กดิเหตกุารณ์
ตามขอ้ 22.1.1 หรอืขอ้ 22.1.2 

(3) จําหน่ายทรัพย์สนิที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการ นับแต่วันที่เกดิ
เหตุการณ์ตามขอ้ 22.1.1 หรอืขอ้ 22.1.2 เพือ่รวบรวมเงนิเท่าทีส่ามารถกระทําไดเ้พือ่ชําระค่าขายคนื
หน่วยลงทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตั ิ

(4) ชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามสัดสว่นจํานวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 
10 วันทําการนับแตว่ันทีเ่กดิเหตกุารณ์ตามขอ้ 22.1.1 หรอืขอ้ 22.1.2 และเมือ่ไดดํ้าเนนิการชําระค่าขาย
คนืหน่วยลงทนุแลว้ใหถ้อืวา่เป็นการเลกิกองทนุรวมเปิดนัน้   

22.2.2 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลกิ เพราะเหตุอืน่ทีท่ราบกําหนดการเลกิกองทุนรวมล่วงหนา้ 
หรอืเพราะเหตคุรบกําหนดอายโุครงการ  

บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดังตอ่ไปนี ้ 

(1) แจง้เป็นหนังสอืใหผู้ดู้แลผลประโยชน์และแจง้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบทีจ่ัดไวบ้น
เว็บไซตข์องสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และแจง้ใหต้ลาดหลักทรัพยท์ราบในกรณีทีห่น่วย
ลงทนุกองทนุรวมนัน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์ทัง้นี ้กอ่นวันเลกิกองทนุรวมเป็นเวลา
ไมน่อ้ยกวา่ 5 วันทําการ  

(2) ดําเนนิการดว้ยวธิกีารใด ๆ เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทั่วไปทราบเรือ่งดังกล่าวกอ่นวันเลกิ
กองทุนรวมเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 วันทําการ เชน่ เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้น Website ของบรษัิทจัดการ: 
www.scbam.com หรอืวธิอีืน่ใดทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิม่เตมิ เป็นตน้  
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(3) จําหน่ายทรัพยส์นิของกองทุนรวม เพือ่รวบรวมเป็นเงนิสด เงนิฝากประเภทกระแสรายวัน เงนิฝาก
ประเภทออมทรัพย ์และตั๋วสัญญาใชเ้งนิทีม่กํีาหนดระยะเวลาใชเ้งนิคนืเมือ่ทวงถาม ใหเ้สร็จสิน้กอ่นวัน
เลกิกองทนุรวม 

23. การช าระบญัชเีมือ่เลกิกองทนุ :   

บรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารชําระบัญช ีโดยจะแต่งตัง้ผูช้ําระบัญชทีีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให ้
ความเห็นชอบ เพือ่ทําหนา้ทีร่วบรวมและแจกจา่ยทรัพยส์นิทีค่งเหลอืจากการชําระหนีส้นิของกองทุนรวม
แลว้ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้ทําการอยา่งอืน่ตามแต่จําเป็นเพือ่ชําระบัญชกีองทุนใหเ้สร็จสิน้ ทัง้นี ้
ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

สําหรับค่าใชจ้่ายและเงนิค่าตอบแทนในการชําระบัญชขีองกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพยส์นิของ
กองทุนรวม และผูช้ําระบัญชจีะดําเนนิการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามมลูค่าทรัพยส์นิสุทธิ
เทา่ทีค่งเหลอือยูต่ามสดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยถอือยูต่ามหลักฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทนุ ณ วันเลกิโครงการ   

เมื่อไดช้ําระบัญชเีสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ผูช้ําระบัญชจีะทําการจดทะเบียนเลกิกองทุนรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมแลว้หากปรากฏว่ายังมทีรัพยส์นิคง
คา้งอยู่ใหผู้ช้ําระบัญชจัีดการโอนทรัพยส์นิดังกล่าวใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมัตจิากสํานักงาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 
แหง่พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วย
ลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษัิท
จัดการกองทนุรวม 



 

 
 

 
 

หนังสือชี้ชวนส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YL ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

SCB Complex Return 1YL Not for Retail Investors (SCBCR1YL) 

 

“บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ด้วยความระมัดระวังในฐานะ

ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมแล้ว และบริษัทจัดการกองทุนรวมขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง 
ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อ่ืนสำคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลท่ีควรแจ้งในสาระสำคัญ” 

 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์  จำกัด 

 

 
(นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์) 

 

 

 

                       Executive Director 

  ผู้บริหารกลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน 
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