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ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 1 ปีได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อกและในหมวด
อุตสาหกรรมธนาคาร ดังนั้น หากมีปัจจัยลบทีส่ ่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

▪ กองทุนนี้มีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้ผันแปรกับการเคลื่อนไหวของ
ราคาสินทรัพย์อ้างอิงในลักษณะเส้นตรง แต่ขึ้นอยู่กับอัตราการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงที่ใช้ในการคำนวณ
ตามเงื่อนไขที่ ได้ กำหนดไว้ในหนังสื อชี้ชวนเท่านั้น ผู้ ลงทุนควรศึ กษาเงื่อนไขการจ่ ายผลตอบแทนของกองทุน อย่าง
รอบคอบและเข้าใจก่อนการตัดสินใจลงทุน หากกรณีอัตราการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงที่ใช้ในการคำนวณ
ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน
▪ กองทุน อาจลงทุ นในสัญ ญาซื้อ ขายล่วงหน้ าเพื่ อ เพิ่ มประสิ ท ธิภ าพในการบริห ารการลงทุน (efficient portfolio
management (EPM)) และอาจลงทุนในตราสารที่ มีสัญ ญาซื้อ ขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมี
ความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูง
กว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ
ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน
และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
▪ ในส่วนของตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินกองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศทั้งจำนวน โดยกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทธุรกรรม FX Swap หรือ Cross
Currency Swap กับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน และ/หรือ
ทำ Swap อัตราดอกเบี้ยเพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างประเทศที่ลงทุนเป็นอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินบาท
ในกรณี ที่ คู่ สั ญ ญาที่ ก องทุ น ทำธุ ร กรรม Swap ไม่ ส ามารถดำเนิ น การได้ ต ามสั ญ ญา Swap ผู้ ล งทุ น อาจได้ รั บ
ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
▪ ในส่ วนการลงทุ นในสั ญ ญาวอร์ แ รนท์ (Warrant) กองทุ น ไม่ ได้ ป้ อ งกั นความเสี่ ยงด้ านอั ต ราแลกเปลี่ ยนเงิ นตรา
ต่างประเทศ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign exchange rate risk)
▪ อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) หรือกรอบสูงสุดของราคาอ้างอิง (Trigger Price) อาจมี การเปลี่ยนแปลงได้
หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิ จของผู้จัดการกองทุนแต่จะไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้
ในโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
▪ เนื่องจากกองทุนลงทุนในตราสารของต่างประเทศ จึงทำให้กองทุนอาจมีความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพ จากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิ น ตลอดจนภาวะตลาดเงิน ตลาดทุนของประเทศต่างๆ ที่กองทุนลงทุน
ผู้ลงทุนควรศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน
▪ ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุน ไปโอนให้แก่ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ ”ผู้มีเงินลงทุน สูง” ได้ เว้นแต่เป็นการโอน
ทางมรดก
▪
1 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย: SCBCR1YN

▪

▪
▪
▪

▪

▪

▪

การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในเมื่อเห็นว่าการลงทุนใน
กองทุ นรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุ น
ดังกล่าวได้
ในกรณี ที่มี เหตุการณ์ ไม่ปกติ ผู้ ลงทุนอาจได้ รั บชำระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน
หนังสือชี้ชวน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และ
เมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
ณ วันครบอายุโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธินำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อ
ยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ใน
วันทำการถัดไป โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุ นภายใน 7 วันทำการนับแต่ วั นที ทำรายการโอนหน่ วยลงทุ นไปยังกองทุ นรวมดั งกล่ าว ทั้ งนี้ ผู้ ถือหน่ วยลงทุ น
สามารถทำรายการซื้อหรือขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือ
ชี้ชวนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินนั้น โดยผู้ลงทุนสามารถขอรายละเอียด
หนังสือชี้ชวนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง
บริ ษั ทจั ดการกองทุ น รวมใช้ ข้ อ มู ลในอดี ตในการคำนวณค่ าสั มบู รณ์ ข องค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั มพั น ธ์ (absolute
correlation coefficient) กองทุ น รวมจึ งมี ค วามเสี่ ย ง หากสิ น ค้ า หรื อ ตั ว แปรที่ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า อ้ า งอิ ง
(underlying) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีตซึ่งอาจส่งผลให้
การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือ การสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธ
ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความ
จำเป็นจะต้อ งปฏิบัติต ามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่ เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น
ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้รับทราบและตกลงยินยอมให้ สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธ
สัญ ญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติ
ตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
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รายละเอียดกองทุนรวม
ชื่อโครงการ

:

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
SCB Complex Return 1YN Not for Retail Investors (SCBCR1YN)

อายุโครงการ

:

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

วันทีไ่ ด้รับอนุมัติให้จัดตั้ง/จัดการกองทุนรวม

:

วันที่ 22 เมษายน 2564

วันทีเ่ สนอขาย

:

วันที่ 23 – 28 เมษายน 2564

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทโครงการ
▪ กองทุนรวมผสม ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
นโยบายการลงทุนของกองทุน
(1) กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที่เสนอขายในต่างประเทศและ/หรือในประเทศ
รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้หรือของ
ผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) รวมกันทั้งสิ้น ประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.55 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน (NAV) โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทุนในส่วนนี้เติบโตครอบคลุมเงินต้น
(2) กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนไม่เกินร้อยละ 0.45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ลงทุนในสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)
ประเภทสัญ ญาวอร์แ รนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้ างอิงกับ Equity Basket (AMZN NFLX AMD NVDA) ตามเงื่อนไขการจ่าย
ผลตอบแทน เพื่อเปิดโอกาสให้กับกองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของ Equity Basket (AMZN NFLX AMD
NVDA)
โดยมีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 : เงินต้น และผลตอบแทน
กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที่เสนอขายในต่างประเทศและ/หรือในประเทศ รวมทั้งหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้หรือของผู้ออกตราสารอยู่ใน
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.55 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV)
ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศที่เป็นตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate risk) ทั้งจำนวน โดยจะลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าประเภทธุรกรรม FX Swap หรือ Cross Currency Swap กับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อ 1) ป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
จากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน และ/หรือ 2) ทำ swap อัตราดอกเบี้ย เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างประเทศที่ลงทุนเป็นอัตรา
ดอกเบี้ยสกุลเงินบาท นอกจากนี้กองทุนอาจจะเข้าลงทุนในตราสารที่มีอายุยาวกว่าอายุโครงการ โดยจะเข้าทำสัญ ญาขายตราสารดังกล่าว
ล่วงหน้า เพื่อให้อายุของสัญญาสอดคล้องกับอายุโครงการ เป็นต้น
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ส่วนที่ 2 : ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม
กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนไม่เกินร้อยละ 0.45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ไปลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่ีมีการจ่าย
ผลตอบแทนอ้างอิงกับ Equity Basket (AMZN NFLX AMD NVDA) ที่ใช้ในการคำนวณตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน ซึ่งสัญญาวอร์แรนท์
(Warrant) ที่กองทุนลงทุนจะออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันโดยธนาคารพาณิชย์ไทย หรือสถาบันการเงินไทยหรือธนาคารซึ่งเป็นสาขา
ของธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ
นอกจากนี้ กองทุ น อาจลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารการลงทุ น (Efficient portfolio
management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือ ลดค่าใช้จ่ายของ
กองทุน รวมถึงอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ได้ แต่กองทุนจะไม่ ลงทุนในตราสารหนี้ที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated)
รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted)
ตราสารที่กองทุนคาดว่า
ลงทุน

ผลตอบแทน
จากตราสาร
ต่อปี (THB)

ประมาณการ
การได้รบั เงินต้น +
ผลตอบแทน
ณ วันครบอายุโครงการ

19.82%

1.50%

20.12%

19.82%

1.10%

20.04%

BBB+
(FITCH International)

14.82%

0.90%

14.95%

A
(FITCH International)

10.20%

0.90%

10.54%

19.82%

0.95%

20.01%

14.82%

0.95%

14.96%

99.55%

1.07%

100.62%
-0.27%

อันดับความน่าเชื่อถือระยะ
ยาวของผู้ออกตราสาร

สัดส่วนการลงทุน
ณ วันจดทะเบียน

ส่วนที่ 1
เงินฝาก ธ. Doha Bank
(DOHA) - กาตาร์
เงินฝาก ธ. Ahlibank (AHK) กาตาร์
ตราสารหนี้ ธ. Malayan
Banking Berhad
(MAYBANK) - มาเลเซีย
ตราสารหนี้ที่มีหลักประกันเป็น
เงินฝากอิสลาม ธ. Qatar
Islamic Bank (QIB) - กาตาร์
เงินฝาก ธ. Qatar National
Bank (QNB) - กาตาร์
เงินฝาก ธ. Al Khaliji Bank
(ALK) - กาตาร์
รวม (เฉพาะตราสารหนี้)
หักค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)*
เงินต้น+ผลตอบแทน
โดยประมาณ ตามระยะเวลา
การลงทุนประมาณ 1 ปี

A
(FITCH International)
A
(FITCH International)

A+
(FITCH International)
A
(FITCH International)

99.55%

100.35%

ส่วนที่ 2
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สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Warrant) ที่มีสินทรัพย์อ้างอิง
เป็น Equity Basket (AMZN
NFLX AMD NVDA)

0.45%

- บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็น
และสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ
- หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่
ประมาณการไว้
- ตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) แล้ว แต่อาจยังมี
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่มีนัยสำคัญต่อนโยบายในการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหนี้ (Event risk)
อยู่
* ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุ น
ซึ่งในช่วงระยะเวลาอายุโครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงได้ ในกรณีที่อัต ราผลตอบแทนที่
กองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีที่ได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม โดยจะไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย)
กองทุนจะคำนวณผลตอบแทนโดยปัดทศนิยม 2 ตำแหน่งตามหลักคณิตศาสตร์ และจะจ่ายผลตอบแทนเพียงครั้งเดียวเมื่อสิ้นอายุโครงการ
การคำนวณผลตอบแทนในส่วนสัญญาวอร์แรนต์
อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) = 6%
กรอบสูงสุดของราคาอ้างอิง (Trigger Price) = 50% หมายถึง knock-out level ของผลตอบแทนของหุ้นรายตัวใน Equity Basket โดยคำนวณ
จาก (ราคาอ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง เทียบกับ ราคาอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา)-1
1. คำนวณผลตอบแทนของ Basket จากผลตอบแทนของหุ้นรายตัวใน Basket โดย
- ผลตอบแทนของ Basket = ผลตอบแทนเฉลี่ยของหุ้นทั้ง 4 ตัว (AMZN, NFLX, AMD, NVDA)
- ถ้าราคาอ้างอิงของหุ้นใน Basket ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง เทียบกับ ราคาอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา ≤ 50% จะนำผลตอบแทนตาม
จริงของหุ้นไปคำนวณผลตอบแทนของ Basket
- ถ้าราคาอ้างอิงของหุ้นใน Basket ณ วันใดวันหนึ่ง (daily observation) เทียบกับ ราคาอ้างอิง ณ วันเริ่ มต้นสัญญา > 50% (Knock-out) จะ
คิดผลตอบแทนเท่ากับ 0% นำไปคำนวณผลตอบแทนของ Basket
2. คำนวณผลตอบแทนของสัญญาวอร์แรนต์ โดย Max (0, 6% x ผลตอบแทนของ Basket ที่คำนวณได้ตามข้อ 1.)
- ถ้าผลตอบแทนของ Basket > 0% ได้ผลตอบแทนเท่ากับ 6% x ผลตอบแทนของ Basket
- ถ้าผลตอบแทนของ Basket ≤ 0% ไม่ได้ผลตอบแทน (ผลตอบแทนจากสัญญาวอร์แรนต์เท่ากับ 0)
3. ผลตอบแทนของสัญญาวอร์แรนต์ที่คำนวณได้ตามข้อ 2. x ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน = อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง/
อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ วันเริ่มต้นสัญญา
วันเริ่มต้นสัญญา คือ วันที่กองทุนเริ่มลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์
วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง คือ วันที่กองทุนพิจารณาระดับของสินทรัพย์อ้างอิงเพื่อนำมาคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์
แรนท์ โดยจะสิ้นสุดประมาณ 5 -10 วันก่อนวันครบอายุกองทุน
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อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) หรือ กรอบสูงสุด ของราคาอ้ างอิง (Trigger Price) อาจมีก ารเปลี่ ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีก าร
เปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนแต่จะไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ตัวอย่างการคำนวณผลตอบแทนของสัญญาวอร์แรนต์
กรณี
ผลตอบแทนที่
ผลตอบแทนของสัญญา
ผลตอบแทนของส่วนเงิน
หุ้น ผลตอบแทน Knock-out
1
นำไปคำนวณ
วอร์แรนต์
ต้นและสัญญาวอร์แรนต์
1
AMZN
+100%
Yes
+0%
Max (0, 6% x ผลตอบแทนของ
1. ได้ ผ ลตอบแทนจากการ
Basket)
ลงทุนส่วนตราสารหนี้และเงิน
2
NFLX
+80%
Yes
+0%
= Max (0, 6% x [(0% + 0% +
ฝาก 0.35%
3
AMD
+135%
Yes
+0%
0% + 0%) /4])
2.ได้ ผลตอบแทนจากสัญ ญา
4
NVDA
+95%
Yes
+0%
= 0%
วอร์แรนต์ 0%
รวม 0.35%
กรณี
2
1
2
3
4

กรณี
3
1
2
3
4

หุ้น
AMZN
NFLX
AMD
NVDA

หุ้น
AMZN
NFLX
AMD
NVDA

ผลตอบแทน Knock-out
-15%
-20%
-25%
-30%

NO
NO
NO
NO

ผลตอบแทน Knock-out
+75%
+90%
+30%
+45%

Yes
Yes
NO
NO

กรณี
4
1

AMZN

+50%

NO

2

NFLX

+50%

NO

3

AMD

+50%

NO

4

NVDA

+50%

NO

หุ้น

ผลตอบแทน Knock-out

ผลตอบแทนที่
นำไปคำนวณ
-15%
-20%
-25%
-30%

ผลตอบแทนของสัญญา
วอร์แรนต์
Max (0, 6% x ผลตอบแทนของ
Basket)
= Max (0,6% x [(-15% + -20%
+ -25% + -30%) /4])
= -1.35% ≤ 0%

ผลตอบแทนของส่วนเงิน
ต้นและสัญญาวอร์แรนต์
1. ได้ ผ ลตอบแทนจากการ
ลงทุนส่วนตราสารหนี้และเงิน
ฝาก 0.35%
2.ได้ ผลตอบแทนจากสัญ ญา
วอร์แรนต์ 0%
รวม 0.35%

ผลตอบแทนที่
นำไปคำนวณ
+0%
+0%
+30%
+45%

ผลตอบแทนของสัญญา
วอร์แรนต์
Max (0, 6% x ผลตอบแทนของ
Basket)
= Max (0, 6% x [(0% + 0% +
30% + 45%) /4])
= 1.125%

ผลตอบแทนของส่วนเงินต้น
และสัญญาวอร์แรนต์
1. ได้ ผ ลตอบแทนจากการ
ลงทุนส่วนตราสารหนี้และเงิน
ฝาก 0.35%
2.ได้ ผ ลตอบแทนจากสั ญ ญา
วอร์แรนต์ 1.125%
รวม 1.475%

ผลตอบแทนที่
ผลตอบแทนของสัญญา
นำไปคำนวณ
วอร์แรนต์
+50%
Max (0, 6% x ผลตอบแทนของ
Basket)
+50%
= Max (0, 6% x [(50% + 50%
+50%
+ 50% + 50%) /4])
+50%
= 3.0%

ผลตอบแทนของส่วนเงินต้น
และสัญญาวอร์แรนต์
1. ได้ ผลต อบแทนจากการ
ลงทุนส่วนตราสารหนี้และเงิน
ฝาก 0.35%
2.ได้ ผ ลตอบแทนจากสั ญ ญา
วอร์แรนต์ 3%
รวม 3.35%

6 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย: SCBCR1YN

ตัวอย่างการได้รับเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุน
สมมติฐาน
- เงินลงทุนทั้งหมด 1,000,000 บาท แบ่งสัดส่วนการลงทุนดังนี้
ประเภทหลักทรัพย์/ทรัพย์สิน
สัดส่วนการลงทุน

ส่วนที่ 1 : ตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน
หักค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
เงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนที่ 1 หลัง
หักค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ
ส่วนที่ 2 : สัญญาวอร์แรนท์

99.55%

0.45%

อัตราผลตอบแทน
ณ วันครบอายุโครงการ
(ประมาณ 1 ปี)
ประมาณ 1.07%

เงินต้นและผลตอบแทนที่
คาดว่าจะได้รับ (ต่อปี)
100.62%
0.27%
100.35%

ตัวอย่างผลตอบแทนจากสัญญาวอร์แรนท์ปรากฎตาม
ตารางด้านล่าง

ผลตอบแทนส่วนสัญญาวอร์แรนท์จะนำค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมาพิจารณาด้วย
สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบ อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบ
กับดอลลาร์สหรัฐ (US dollar) ณ วัน กับดอลลาร์สหรัฐ (US dollar) ณ วัน
เริ่มต้นสัญญา
พิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง
กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ
30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์
25 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
กรณีที่ ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ
30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์
35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
กรณีผลตอบแทนจาก Equity basket ≤ 0%
ตามตัวอย่างการคำนวณผลตอบแทนของกองทุน SCBCR1YN กรณีที่ 1 และ 2
การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน
แลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อ ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
ตราสารหนี้ เงินฝากและ
สัญญาวอร์แรนท์
ตราสารทางการเงิน
- ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อ
ได้ผลตอบแทน 0.35% เป็น
ไม่ได้รับผลตอบแทนจาก
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
เงิน 3,500 บาท
การลงทุนในสัญญาวอร์
- ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อ
แรนท์
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

รวมเงินต้นและ
ผลตอบแทนทั้งหมดที่
คาดว่าจะได้รับเมื่อครบ
อายุโครงการ
ได้รับผลตอบแทนเฉพาะ
จากเงินต้น
= 1,000,000+3,500
= 1,003,500 บาท
คิดเป็นอัตราผลตอบแทน
0.35%
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กรณีผลตอบแทนจาก Equity basket > 0%
ตามตัวอย่างการคำนวณผลตอบแทนของกองทุน SCBCR1YN กรณีที่ 3 และ 4
กรณีที่ 3
การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน
แลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อ ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
ตราสารหนี้ เงินฝากและ สัญญาวอร์แรนท์
ตราสารทางการเงิน
1. ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อ
ได้ผลตอบแทน 0.35% เป็น ได้รับผลตอบแทน
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จาก
เงิน 3,500 บาท
0.93375% เป็นเงิน
30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น
9,337.5 บาท
25 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์
คำนวณจาก
1. การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน
25/30 = 0.83
2. ผลตอบแทนตามเงื่อนไข
สัญญาวอร์แรนต์
Max (0, 6% x [(0% + 0%
+ 30% + 45%) /4])
= 1.125%
3. ผลตอบแทน
0.83 x 1.125% x
1,000,000
= 9,337.5 บาท
2. ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อ
ได้ผลตอบแทน 0.35% เป็น ได้รับผลตอบแทน
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จาก
เงิน 3,500 บาท
1.31625% เป็นเงิน
30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น
13,162.5 บาท
35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์
คำนวณจาก
1. การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน
35/30 = 1.17
2. ผลตอบแทนตามเงื่อนไข
สัญญาวอร์แรนต์
Max (0, 6% x [(0% + 0%
+ 30% + 45%) /4])
= 1.125%
3. ผลตอบแทน
1.17 x 1.125%x
1,000,000

รวมเงินต้นและ
ผลตอบแทนทั้งหมดที่
คาดว่าจะได้รับเมื่อครบ
อายุโครงการ
ผลตอบแทนรวมเงินต้น
= 1,000,000+3,500
+9,337.5
= 1,012,837.5 บาท
คิดเป็นอัตราผลตอบแทน
1.28375%

ผลตอบแทนรวมเงินต้น
= 1,000,000+3,500
+13,162.5
= 1,016,662.5 บาท
คิดเป็นอัตราผลตอบแทน
1.66625%
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= 13,162.5 บาท
กรณีที่ 4
การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
1. ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จาก
30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น
25 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

2. ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จาก
30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น
35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ตราสารหนี้ เงินฝากและ สัญญาวอร์แรนท์
ตราสารทางการเงิน
ได้ผลตอบแทน 0.35% เป็น ได้รับผลตอบแทน
เงิน 3,500 บาท
2.49% เป็นเงิน
24,900 บาท
คำนวณจาก
1. การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน
25/30 = 0.83
2. ผลตอบแทนตามเงื่อนไข
สัญญาวอร์แรนต์
Max (0, 6% x [(50% +
50% + 50% + 50%) /4])
= 3%
3. ผลตอบแทน
0.83 x 3% x 1,000,000
= 24,900 บาท
ได้ผลตอบแทน 0.35% เป็น ได้รับผลตอบแทน
เงิน 3,500 บาท
3.51% เป็นเงิน
35,100 บาท
คำนวณจาก
1. การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน
35/30 = 1.17
2. ผลตอบแทนตามเงื่อนไข
สัญญาวอร์แรนต์
Max (0, 6% x [(50% +
50% + 50% + 50%) /4])
= 3%
3. ผลตอบแทน
1.17 x 3% x 1,000,000
= 35,100 บาท

รวมเงินต้นและ
ผลตอบแทนทั้งหมดที่
คาดว่าจะได้รับเมื่อครบ
อายุโครงการ
ผลตอบแทนรวมเงินต้น
= 1,000,000+3,500
+24,900
= 1,028,400 บาท
คิดเป็นอัตราผลตอบแทน
2.84%

ผลตอบแทนรวมเงินต้น
= 1,000,000+3,500
+35,100
= 1,038,600 บาท
คิดเป็นอัตราผลตอบแทน
3.86%
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ตัวอย่างแผนภาพของรูปแบบการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทน

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน
▪ ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับ
ของสินทรัพย์อ้างอิง โดยสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์อ้างอิงได้
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม
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ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม
Q:
A:

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร?
กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้มีเงินลงทุนสูงและ ไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

Q:
A:

กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด?
จำนวนเงินทุนของโครงการเท่ากับ 4,400 ล้านบาท โดยในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขาย
หน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 660 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนหน่วยลงทุนไม่เกิน 66,000,000 หน่วย

Q:
A:

กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใดและผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด?
ผู้ลงทุนที่ต้องการแสวงหาโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนและสามารถรับความเสี่ยงได้ โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอนั ดับ
ความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินในต่างประเทศ
และ/หรือในประเทศที่มีผลตอบแทนที่ดี รวมถึงการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของ
ดัชนีอ้างอิงเพื่อเปิดโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มได้ โดยมีช่วงระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ปี

Q:
A:

ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน?
ปัจจัยที่มีผลกระทบที่สำคัญ ได้แก่
• การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อ้างอิง
กรณีที่สินทรัพย์อ้างอิงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ กองทุนจะไม่ได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติ มจากสัญ ญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่
กองทุนไปลงทุน
• การเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหนี้
ความผันผวนของราคาตราสารหนี้อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน ส่งผลให้ราคาของตราสารหนี้ที่กองทุนถืออยู่
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม เช่น เมื่ออัตราผลตอบแทนลดลง พันธบัตรและหรือหุ้นกู้ก็จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น กองทุนก็จะได้รับ
ผลตอบแทนในรูปของกำไร (Capital Gain) แต่ถ้าอัตราผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นจะทำให้ราคาพันธบัตรและหรือหุ้นกู้นั้นลดลงกองทุนก็จะ
เกิดผลขาดทุนขึ้นได้
• ความสามารถในการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
จากการที่กองทุน จะลงทุนในตราสารหนี้ ที่เสนอขายทั้งในและ/หรือ ต่างประเทศ อาทิ ตราสารแห่ งหนี้ ที่อ อกโดยภาครัฐและ/หรือ
รัฐวิสาหกิจ ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเอกชน และ/หรือ เงินฝาก ผู้ลงทุนอาจได้รับ
ผลกระทบจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารเมื่อตราสารครบกำหนดอายุ ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้
ของผู้ออกตราสารได้

Q:
A:

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่? อย่างไร ?
กองทุนไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือคุ้มครองเงินต้นให้แก่ผู้ลงทุน

Q:
A:

กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร?
วันทีส่ ิ้นสุดรอบบัญชี ประมาณ 1 ปี นับตัง้ แต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

Q:
A:

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

มูลค่าธุรกรรมตามหน้าสัญญาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทจัดการประมาณการไว้ (expected gross leverage)
ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ข้อกำหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่วยลงทุน
Q:
A:

กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร?
การเสนอขายหน่วยลงทุน
สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก : ผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ในราคาหน่วยลงทุน หน่วยละ 10.00 บาท
ผู้ลงทุนสามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ในระหว่างการเสนอขายครั้งแรกได้ที่
▪ 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.
▪ บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com และแอพพลิเคชั่น SCB EASY
APP เวลาเริ่มให้บริการ -16.00 น
▪ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด
ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน
ในภายหลังได้
สำหรับการสั่งซือ้ ครั้งถัดไป : กองทุนจะไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสาขาของธนาคาร

ชำระเป็นเช็ค หรือดราฟต์ลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม
"ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด”
 กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านบริษท
ั จัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง

นำเช็คหรือเงินสดเข้า “บัญชีจองซื้อกองทุนบลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด” โดยมีรายละเอียดธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร
เลขที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
049-3-14025-7
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
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ธนาคาร
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี
0001-114-005054-9
000-0-43239-3

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายเพียงครั้งเดียว เมื่อครบอายุโครงการตาม
ช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ในกรณีวันที่กำหนดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นตรงกับวันหยุดทำการของบริ ษัทจัดการหรือเป็นวันที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการ
จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป
อนึ่ง ณ วันครบอายุโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธินำเงินลงทุนคงเหลื อ ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุ นทุกราย ไปลงทุนต่อ ยัง
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่อยู่ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในวันทำการถัดไป
โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่
วันทีทำรายการโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมดังกล่าว
Q:
A:

กรณีใดทีบ่ ริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน?
บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ ถือ
หน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอี ยดในใบคำขอใช้บริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซื้อหน่ว ยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตน
ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่บริษัท
จัดการกำหนด
(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมี ลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็ นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมาย
ต่างๆ
(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่ าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายอื่น หรือ
ความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ
(ง) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่
เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต
(จ) เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่
เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัท
จัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้น
และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
(ฉ) บริษั ท จั ดการขอสงวนสิ ท ธิป ฏิ เสธคำสั่ งซื้อ หน่วยลงทุน ของผู้ ลงทุ น หากการสั่ งซื้อ ดังกล่า วขัด กับ หลั กเกณฑ์ ข องสำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผ ลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือทำให้เกิ ดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัท
จัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
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Q:
A:

กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร?
การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้ว
ได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเปิ ดไม่ถูกต้อ งโดยมีมู ลค่ าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้ นไป และคิ ดเป็ นอัตราตั้งแต่ ร้อ ยละ 0.5 ของมูลค่าหรือ ราคาที่ ถูกต้อ ง และผู้ดู แล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รับการผ่อน
ผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อ นกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว
บริษทั จัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง
การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง
บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือ
คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซือ้ ขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้ว ซึง่ ให้กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุน
รวมดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุ นรวมได้ลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่ซอื้ ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอน
เงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
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(ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่ งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ ลงทุนเฉพาะราย
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริง ดังนี้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะ
เป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษั ทจัดการกองทุ นรวมรายอื่นเข้าบริหารจั ดการกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของตนอัน
เนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่ว ยลงทุนและการเป็นผู้จัดการเงินทุน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
(6) อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันข้อ 22.1.1 (4)
ทั้งนี้ การไม่ข ายหรือไม่รับซื้อ คืนหรือ ไม่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่งข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ระบุในรายละเอียด
โครงการและหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถีย รภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็น
การชั่วคราว ตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทั้งนี้ ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้
Q:
A:

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร?
กองทุนจะไม่เปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ แต่จะเปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเฉพาะช่วงเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั้งแรกเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการดังกล่าว

Q:
A:

กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร?
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ “ผู้มีเงินลงทุนสูง” เว้นแต่ เป็นการโอนทางมรดก ซึ่ง
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

Q:

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้
จากช่องทางใด?
บริ ษั ท จั ด การจะประกาศมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น และราคาหน่ ว ยลงทุ น ใน Website ของบริ ษั ท จั ด การ:
www.scbam.com หรืออื่นๆ (ถ้ามี) ทุกวันทำการแรกของเดือน หรือ Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6

A:
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สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
Q:
A:

กองทุนรวมมีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร?
บริษัทจัดการหรือ นายทะเบียนจะออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกครั้ งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำ
รายการซือ้ หรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันจด
ทะเบียนกองทุน ในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้งแรก และ/หรือภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำสั่งซื้อหรือขายคืน
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

Q:
A:

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร?
สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนเองก่อนครบกำหนดอายุโครงการ ซึ่งบริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
เมื่อครบอายุโครงการ
สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสี ยงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณี กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่
ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม?
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการติดประกาศ ณ ที่
ทำการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

Q:
A:
Q:
A:

กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำส่งข้อร้องเรียนมาได้ที่
• 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
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม และการฝ่าฝืนหรือการไม่
ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดย
ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณา
ของอนุญาโตตุลาการ

16 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รเี ทิร์น 1YN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย: SCBCR1YN

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม
Q:

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ?

A:

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ที่
ได้รับใบอนุญ าตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัด การกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ
กองทุนส่วนบุคคล ปัจจุบันบริษัทจัดการ มีกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการจำนวนทั้งหมด 296 กองทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม เท่ากับ 939,153,677,163.52 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)
o รายชือ่ คณะกรรมการจัดการ
1. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
2. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส
3. นายอาชวิณ อัศวโภคิน
4. นางปิ่นสุดา ภู่วิภาดาวรรธน์
5. นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ์
6. ดร.พูนศักดิ์ โล่สุนทร
7. นางสาวมยุรา ถิ่นธนสาร
8. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร
9. นายพรเทพ ชูพันธ์
10. นางสาวพิณแก้ว ทรายแก้ว
11. นางสาวอรวี อุดมพาณิชย์
12. นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์
13. นายสมพงษ์ หิรัญขจรโรจน์
14. นางสาวคุณากร จิรานุกรสกุล
15. นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม
16. นางสาวนภารัตน์ กาญจนสมวงศ์
17. นางสาวอรอุมา ชีพเป็นสุข
 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
1. นางกิตติยา โตธนะเกษม
2. นางสาลินี วังตาล
3. ดร.ยรรยง ไทยเจริญ
4. นายณรงค์ ศรีจักรินทร์
5. นายชลิตติ เนื่องจำนงค์
6. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
7. นายปฏิภาณ เลิศประเสริฐศิริ

Q:
A:

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Investment Officer
Chief Marketing Officer
Chief Operations Officer
Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน
Executive Director กลุ่มจัดการลงทุน Machine Learning
Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้
Executive Director กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ
Executive Director กลุ่มวิเคราะห์การลงทุน
Executive Director กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน
Executive Director กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Executive Director กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน
Executive Director กลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน
Executive Director กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
Executive Director กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
Executive Director กลุ่มทรัพยากรบุคคล
Executive Director กลุ่มกลยุทธ์และวางแผน
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
1. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
2. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส
3. นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ์
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4. ดร.พูนศักดิ์ โล่สุนทร
5. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร
6. นางสาวมยุรา ถิ่นธนสาร
7. นายพรเทพ ชูพันธ์
8. นางสาวจารุภัทร ทองลงยา
9. นายณัฐดนัย ประทานพรทิพย์
10. นายสถิตย์พงษ์ จันทรจิรวงศ์
11. นายไพริชน์ นิตยานุภาพ
12. นางสาวนภาพรรณ ลาภวรกิจชัย
13. นายเอกลักษณ์ กระแสเศียร
14. นายพฤทธิ์ มงคลโกศล
15. นายศุภจักร เอิบประสาทสุข
16. นางวิไล ชยางคเสน
17. นายสิร พศินพงศ์
18. นางสาวอิสรีย์ ภักดีไทย
19. นางสาวศศิพิมพ์ สดแสงจันทร์
Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม
A: รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ลำดับ
1

ชื่อ-สกุล
นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร

2 นายพฤทธิ์ มงคลโกศล

หน้าที่และความรับผิดชอบ

วุฒิการศึกษา
บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และแสวงหาโอกาสในการ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
สร้างผลตอบแทน จากการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลงทุนในตราสารหนี้
- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level III

บริหารกองทุน

- ปริญญาตรี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์อตุ สาหการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน
- Director กลุ่มจัดการลงทุน
ตราสารหนี้ บลจ.ไทย
พาณิชย์
- Director ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุน
ตราสารหนี้ บลจ.ไทย
พาณิชย์
- ผู้อำนวยการ ส่วนลงทุน
บมจ.ไทยพาณิชย์ประกัน
ชีวิต
- นักวิเคราะห์ Investment
Baking บริษัท Access
Capotal (Thailand)
- Director ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุนตรา
สารหนี้ทางเลือก บลจ.ไทย
พาณิชย์
- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการ
การลงทุนทางเลือก บลจ.กรุงศรี

3 นางสาวกมลรัตน์ ตั้งธนะวัฒน์

บริหารกองทุน

- ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัย - Associate Director ฝ่ายกลยุทธ์
ธรรมศาสตร์
ลงทุนตราสารหนี้ทางเลือก บลจ.
ไทยพาณิชย์
- ปริญญาตรี คณะ
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ลำดับ

4

ชื่อ-สกุล

นางสาวพิมพ์ประพนธ์ ทองประเสริฐ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

บริหารการลงทุนในตราสาร
หนี้ และแสวงหาโอกาสใน
การสร้างผลตอบแทน จาก
การลงทุนในตราสารหนี้

วุฒิการศึกษา
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน
- ฝ่ายวิเคราะห์เครดิต

- คุณวุฒพิ ิเศษ Fund Manager,
Derivatives Fund Manager,
CFA level II Candidate, CISA
level 1

- ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ บลจ.ไทย
พาณิชย์

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
หลักสูตรนานาชาติ
สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- คุณวุฒพิ ิเศษ CFA level I

- Senior Associate ฝ่ายกลยุทธ์
ลงทุนตราสารหนี้ทางเลือก
บลจ.ไทยพาณิชย์

บลจ.ไทยพาณิชย์

- ฝ่ายจัดสรรเงิน ธนาคาร กรุงเทพ
จำกัด (มหาชน)

Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
A: ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
1

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

เบอร์โทรศัพท์
0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2,
0-2544-3874-6, 0-2544-3900,
0-2544-3907, 0-2544-3909,
0-2544-3941, 0-2544-3998
0-2305-9000
0-2659-7777
0-2648-3600
0-2648-1111
0-2638-5000
0-2659-8000
0-2695-5000
0-2672-1000
0-2657-7000
0-2697-3875
0-2618-1000
0-2223-2288
0-2658-9000
0-2684-8888
0-2572-5999
0-2862-9999
0-2352-5100
0-2841-9000
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 เมย์แบงก์ 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/หรือบุคคลอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งเพิ่มเติมในภายหลัง
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร.0-2128-2332-7
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-470-3207
“นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนด้วย “

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ทีอ่ ยู่ : ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7 - 8
เลขที่ 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

• ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงช่องทางการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังได้
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ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม
(1) ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit risk / Default risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร และหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ำประกัน หรือ คู่สัญญาใน
การทำธุรกรรม (Counterparty) เนื่องมาจากผู้ออกตราสารและหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาในการทำ ธุรกรรม มีผลการ
ดำเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนดเวลา ส่งผล ให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับชำระ
ดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านนี้ลงได้จากการ พิจารณาลงทุนในตราสารที่มี
คุณภาพ และมีความสามาถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business risk)
คือ ความเสี่ยงที่มูลค่ายุติธรรมของตราสาร (Fair value) จะขึ้นกับปัจจัยพื้นฐาน ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ ออก
ตราสาร ซึ่งในกรณีที่บริษัทประสบกับภาวะขาดทุนจะส่งผลให้มูลค่ายุติธรรมของตราสารลดต่ำลง หรือจะมีความเสี่ยงในการ ชำระคืนเงิ น
ต้นและ/หรือดอกเบี้ยอันเกิดจากผู้ออกหรือ ผู้ค้ำประกันตราสารปฏิเสธการชำระเงินหรือไม่สามารถชำระเงินได้ภายใน เวลาที่กำหนด
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านนี้ลงได้ จากการพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพ และมี ความสามารถในการชำระ
หนี้ของผู้ออกตราสาร
(3) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้ นลง เนื่องจากความผันผวนของปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น
ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนส่วนใหญ่ของกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ และ/ หรือ
ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก อย่างไรก็ตาม บริษัท จัดการอาจลดความเสี่ยงด้านนี้ล งได้จากการพิจารณาลงทุนในตรา สารที่มี
อายุคงเหลือใกล้เคียงกับอายุโครงการ ซึ่งจะทำให้ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารลดลง
(4) ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant)
การลงทุนในสัญ ญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับสินทรัพย์อ้างอิงมีค วามเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในสินทรัพย์
อ้า งอิ งโดยตรง ซึ่ งนอกจากความเสี่ ย งจากความผั น ผวนของระดั บ ราคาของสิ น ทรัพ ย์ อ้ างอิ งแล้ ว กองทุ น ยั งมี ค วามเสี่ ย งจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงความเสี่ยงจากบริษัทผู้ออกตราสาร/คู่สัญญา อาจไม่สามารถชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยให้แก่
กองทุนเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดอายุตราสาร
(5) ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives risk)
คือ ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่อ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่ค าดการณ์ไว้ โดยอาจจะเกิดจากปัจจัย
ต่าง ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อ าจมีผลกระทบต่อราคา และมีการ
ปรับเปลี่ยนสถานการณ์ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ทันเหตุการณ์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้น
(6) ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายตราสารล่วงหน้า (Leverage risk)
การที่กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินทั้ง หมด กองทุนอาจพลาดโอกาสในการได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการ
ลงทุนที่กองทุนไปลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวให้เหมาะสม
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
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(7) ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political risk)
คือ ความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน นโยบายทางการเมือง การเงิน รวมถึง
ข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย และการธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้บริษัท จัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่อาจมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของประเทศที่เข้าลงทุนอย่างรอบคอบ
(8) ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาในการทำธุรกรรม (Counterparty risk)
คือ ความเสี่ ย งที่ เกิ ดจากคู่ สั ญ ญาในการทำธุ ร กรรมไม่ ส ามารถจ่ายเงิน ตามภาระผู ก พั น เมื่ อ ครบกำหนดเวลา (Counterparty risk)
เนื่องจากมีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน กองทุนจะลงทุนในสัญญา ซื้อ
ขายล่วงหน้าประเภทธุรกรรม Cross Currency SWAP กับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา แลกเปลี่ยนทั้ง
จำนวน และทำ SWAP อัตราดอกเบี้ย เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างประเทศที่ลงทุนเป็นอัตรา ดอกเบี้ยสกุลเงินบาท ซึ่งใน
กรณีคู่สัญ ญาที่กองทุนทำธุรกรรม SWAP ไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญ ญาสวอป ผู้ ลงทุนอาจได้รั บ ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่
กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านนี้ลงได้ จากการเข้าทำสัญญากับธนาคาร พาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือที่อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) และมีการวิเคราะห์และพิจารณา ความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาในการทำ
ธุรกรรมก่อนลงทุนและติดตามวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ช่วยลดความเสี่ยงจากคู่สัญญาดังกล่าวได้
(9) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk)
คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถขายตราสารที่กองทุนลงทุน ไว้ได้หรือขายตราสารในราคาที่ ไม่เหมาะสม ส่ งผลให้ผู้ลงทุนอาจขายคืน หน่วย
ลงทุนไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านนี้ลงได้ โดยบริษัทจัดการจะ ใช้ความ
ระมัดระวังสูงสุดในการเลือกตราสารที่ลงทุน อีกทั้งลงทุนในตราสารที่มีอายุคงเหลือใกล้เคียงกับอายุโครงการ
(10) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange Rate risk)
กรณีตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนอยู่จ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เมื่อมีการแปลงค่าเงินสกุลต่างประเทศให้เป็นสกุ ลเงินบาท ซึ่งจะทำใ ห้ผลตอบแทนที่ได้รับไม่เป็นไปตามที่คาดได้ เพื่อเป็นการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนมีน โยบายที่จะป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งหมด โดยใช้สัญญาส
วอปอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Swap) และ/หรือสัญ ญาฟอร์เวิร์ดอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Forward) เพื่อรับค่าเงินบาทในอัตรา
คงที่สำหรับตราสารที่มีการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย และ/หรือผลตอบแทนอื่น เป็นเงินตราต่างประเทศ เพื่อ ไม่ให้เกิด ความผันผวนของ
ผลตอบแทนที่เป็นเงินบาท
(11) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ หรือ
นโยบายต่างๆของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงสาเหตุอื่นๆที่อาจทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่ กำหนด
รวมถึงอาจทำให้กองทุนเกิดความเสี่ยงจากสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดได้ ซึ่งมีผลต่อผลตอบแทนที่กองทุนจะ ได้รับจากการ
ลงทุน ทั้งนี้บ ริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์ การ เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน
ปัจจัยพื้นฐานต่างของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่ าง ใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้นๆซึ่งอาจช่วยลดความ
เสี่ยงในส่วนนี้ได้
(12) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าของตัวแปรอ้างอิง : อันเนื่องจากปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตัวแปรอ้างอิง
เปลี่ยนไป เช่น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ย น (ค่าเงิน) ปริมาณเงินไหลเข้าหรือออก (Fund
Flow) ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยด้านการเมือง เป็นต้น ดังนั้นกองทุนอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลตอบแทนน้อยลง หรือเสียโอกาสใน
การได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น หากตัวแปรอ้างอิงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามคาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ก่อนพิจารณาลงทุน กองทุนจะ
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คาดการณ์ หรือทำการศึกษาและวิเคราะห์ตัวแปรอ้างอิงของตราสารดังกล่าวอย่างรอบคอบ เพื่อให้กองทุนมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับผลตอบแทน
ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยมีระดับความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เหมาะสม
- ความเสี่ยงด้านการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) : ความเสี่ยงเมื่อกองทุนต้ องการนำผลตอบแทน เช่น ดอกเบี้ยรับในรูปกระแส
เงินสดที่ได้รับจากตราสาร ฯ ที่ลงทุนในแต่ละงวดของกองทุน ไปลงทุนต่อ แล้ วไม่สามารถได้รับอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่เท่าเดิม
ในสถานการณ์ที่อัตราผลตอบแทนของตลาดตราสารหนี้ มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากกระแสเงินสดที่ได้รับจากดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ จะถูก
นำไปลงทุนใหม่อีกครั้งในตราสารอื่นในราคาตลาดขณะนั้นซึ่งอาจมีอัตราดอกเบี้ยต่ำลง โดยบริษัทจัดการจะทำการวิเคราะห์สรรหาตรา
สารเพื่อนำกระแสเงินสดที่ ได้รับจากดอกเบี้ยในแต่ละงวดไปลงทุนต่อเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทน โดยคำนึงถึงเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
- ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญ ญา (Credit Risk) : ในกรณีที่คู่สัญ ญาไม่สามารถปฏิบั ติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสั ญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า อันเนื่องจากภาระความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนไม่
สามารถปฏิ บั ติ ต ามภาระที่ ได้ ต กลงไว้ในสั ญ ญา แต่ อ ย่ างไรก็ ดี บริษั ท จั ด การจะพิ จ ารณาลงทุ น ในสั ญ ญาซื้อ ขายล่ วงหน้ า แฝง
(structure note) ที่คู่สัญ ญาได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดั บความน่าเชื่อถือ ในระดับ Investment Grade จาก
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ความเสี่ยงจากการไถ่ถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกำหนด (Call Risk) : ในกรณีที่ตราสารดังกล่าวมีเงื่อนไขให้มีการเรียกไถ่
ถอนคืนได้ก่อ นกำหนด Call option ไว้ล่วงหน้า ผู้ ออกตราสารมีสิทธิที่จะจ่ายชำระหนี้ได้ก่อนกำหนด ส่ วนใหญ่ จะเกิดขึ้นเมื่อ อัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดลดลงหรือการที่อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออตราสารเพิ่มขึ้น หรือผู้ออกตราสารสามารถหาแหล่งเงินทุนอื่นที่มีต้นทุน
ต่ำกว่ามาจ่ายคืน (Refinancing) ทำให้กองทุนถูกบังคับให้ไถ่ถอน และเสียโอกาสในการได้รับอัตราผลตอบแทนในระดับเดิ ม โดยต้อง
นำเงินที่ได้รับคืนนั้นไปลงทุนใหม่ในตราสารอื่นทดแทนซึ่งอาจมีอัตราผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเดิมที่เคยได้รับ ในการนี้บริษัทจัดการจะ
พิจารณาลงทุนตราสารที่มีคุณภาพ ตลอดจนความเหมาะสมของเงื่อนไขการชำระเงินคืนของตราสารนั้น ๆ พร้อมทั้งกำหนดและเจรจา
เพื่อให้ได้อัตราผลตอบแทนที่ดีขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงดังกล่าวด้วย
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จำกัดอัตราส่วน
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป
ไม่จำกัดอัตราส่วน
2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2
ไม่เกิน 35%
อันดับแรก
2.3 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade
ไม่เกิน 15%
หรือไม่มี credit rating
3 หน่วย CIS ตามที่ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2
ไม่จำกัดอัตราส่วน
ส่วนที่ 2 ข้อ 1
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ไม่เกิน 20%
5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือ
(1) 20% หรือ
ศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ.
(2) น้ำหนักของตราสารทีล่ งทุน
ต่างประเทศที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
ใน benchmark + 5%
5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ
filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้
< 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนที่ไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้
> 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market
6 ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใด
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
จะสูงกว่า
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนทีผ่ ู้ออกตราสารอยู่
ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็น
หลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตัง้ ขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายใน SET หรือใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนทีผ่ ู้ออก
ตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื้อขาย ใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซื้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กงึ่ ทุน SN หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้
ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรือ
เป็นตราสาร Basel III
6.4.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ < 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 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.2.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.2.3.1 – 6.4.2.3.2
6.4.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่
ลงทุนต้องขึ้นทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ regulated market
6.5 DW
6.6 reverse repo
6.7 OTC derivatives
6.8 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้
6.8.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อ
ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิก
ถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)

อัตราส่วน (% ของ NAV)
(1) 15% หรือ
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%
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ข้อ

7

8

ประเภททรัพย์สิน
6.8.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด
6.9 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO
เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ของ 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 เพื่อ
การจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ของ SET หรือของ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่
ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าว
ออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และ
มีลักษณะตาม 6.8.1
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)

อัตราส่วน (% ของ NAV)

ไม่จำกัดอัตราส่วน

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1
การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่
หรือการเข้าเป็นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%
*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตาม
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญ
ั ชีเว้นแต่เป็น MF ที่มี
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว)
อายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
เป็นผู้ออก
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุน คงเหลือ < 6 เดือน
ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้
ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มี
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ข้อ

2

3
4
5
6

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
อายุโครงการ > 1 ปี
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 B/E หรือP/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้
มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออก
ตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMAและมีการเสนอขาย
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
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 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่
เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
reverse repo
ไม่เกิน 25%
securities lending
ไม่เกิน 25%
total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุน
รวมกันไม่เกิน 15%
ที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
derivatives ดังนี้
6.1 การเข้าทำธุรกรรม
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
การลดความเสี่ยง (hedging)
6.2 การเข้าทำธุรกรรม
global exposure limit
derivatives ที่มิใช่เพื่อการลด
6.2.1 กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน1
ความเสี่ยง
จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV
(non-hedging)
6.2.2 กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซับซ้อน2
จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด (valueat-risk : VaR) ของกองทุนต้องเป็นดังนี้
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่มีกล
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
ยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มี
ความซับซ้อน (exotic derivatives)
**หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit
1,2
รายละเอียดของการคำนวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง
ทุก MF รวมกัน ภายใต้การจัด การของ บลจ. รายเดีย วกัน ต้ องมี จำนวนหุ้ นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III 2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูล ค่าหนี้สิ นทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้ออก
และศุกูกของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง
ตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญ ชีล่าสุด
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้
ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ ผู้ อ อกตราสารมี ห นี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ อ อกใหม่ ก่ อ นครบรอบ
ภาครัฐต่างประเทศ)
ระยะเวลาบัญ ชีถัดไปและยังไม่ป รากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่ า
หนี้ สิน ทางการเงิน ดั งกล่ าวมารวมกับ มู ล ค่ า หนี้ สิ น ทางการเงิน ตามงบการเงิน
ล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมู ลที่มีการเผยแพร่
เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีห นี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้
ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้น
แต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond
issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่าinvestment grade หรือไม่มี credit rating ให้
บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1
ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่
ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
3
หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้
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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
เว้นแต่เป็นหน่วย 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
1
หมายเหตุ : หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญ ชี ที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการ
บัญ ชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญ ชีต ามกฎหมายว่า ด้ว ยวิชาชีพ บัญ ชี หรือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ เป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากล เช่ น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรื อ United States
Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2
รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *
อัตราตามโครงการ
(ร้อยละของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม)
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้

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 ***

ไม่เกิน 2,140,000 บาท

- ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ไม่มี

• ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ไม่เกิน 2.14

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้

ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน**
อัตราตามโครงการ
(ร้อยละของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุน)
• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

ไม่เกิน 1.07 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

• ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ไม่มี

• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee)
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)

ไม่เกิน 1.07 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ไม่มี
10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน (ถ้ามี)

• ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดไว้ใน
โครงการ (Exit Fee)

ไม่มี
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หมายเหตุ :
* ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะ
ถือเป็นภาระของกองทุนรวม
** ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่ รียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และ
ภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตรา
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่ าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนี ยมหรือ
ค่าใช้จ่าย ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
ดังกล่าว
*** ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมถึงค่าอบรมเผยแพร่ความรู้และสัมมนาแนะนำกองทุนรวม และค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบจองซื้อหน่วยลงทุน หรือ
ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่นที่เกี่ยวกับการจองซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 2,140,000 บาท
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ข้อมูลหลักทรัพย์ใน Equity Basket
AMZN: Amazon.com, Inc. ผู้ค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ที่นำเสนอสินค้าหลากหลาย เช่น หนังสือ , เพลง, คอมพิวเตอร์, ฯลฯ ซึ่ง Amazon ใช้
cloud platform เพื่อให้บริการลูกค้าจากทั่วโลก โดยให้บริการชอปปิ้งส่วนบุคคล, รองรับการชำระเงินผ่านเครดิตการ์ด และจัดส่งสินค้าถึงลูกค้า
โดยตรง ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ราคาอยู่ที่ 3159.53 ดอลลาร์ โดยผลตอบแทน 1 เดือนอยู่ที่ -5.0% ในขณะที่ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
อยู่ที่ 59.6%, ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี ย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ 27.6% และ ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี ย้อนหลัง 5 ปีอยู่ที่ 41.6%
กราฟแสดงผลตอบแทนย้อนหลังของ Amazon.com, Inc (AMZN) ในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

Neflix Inc. (NFLX) เป็นธุรกิจแอพพลิเคชั่ นสำหรับชมภาพยนตร์และรายการอื่นๆมากมาย โดยสมาชิกสามารถรับชมผ่านอินเทอร์เน็ตได้ไม่
จำกัดผ่านทางโทรทัศน์, คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และมีการจัดส่ง DVDs และ Blu-rays Disc ตรงถึงบ้านสำหรับสมาชิกในสหรัฐ ณ วันที่ 25
กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 ราคาอยู่ ที่ 553.41 ดอลลาร์ โดยผลตอบแทน 1 เดื อ นอยู่ ที่ -1.5% ในขณะที่ ผ ลตอบแทนย้ อ นหลั ง 1 ปี อยู่ ที่ 45.9%,
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี ย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ 23.5% และ ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี ย้อนหลัง 5 ปีอยู่ที่ 42.32%
กราฟแสดงผลตอบแทนย้อนหลังของ Neflix Inc. (NFLX) ในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
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Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) ผ ลิ ต สิ น ค้ า semiconductor แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ อื่ น ๆ เ ช่ น microprocessor, embedded
microprocessors, chipsets, graphics, video และ สิ น ค้า multimedia นอกจากนี้ บริษั ทมี บ ริการประกอบ, ทดลอง และ บรรจุ สิน ค้า ซึ่ ง
AMD มีฐานลูกค้าทั่วโลก ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ราคาอยู่ที่ 86.94 ดอลลาร์ โดยผลตอบแทน 1 เดือนอยู่ที่ -8.2% ในขณะที่ผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 83.1%, ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี ย้อนหลัง 3 ปี อยูท่ ี่ 91.3% และ ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี ย้อนหลัง 5 ปีอยู่ที่ 111.2%
กราฟแสดงผลตอบแทนย้อนหลังของ Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) ในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

NVIDIA Corporation (NVDA) ออกแบบ, พัฒนาและขายหน่วยประมวลผลกราฟฟิกส์ 3D และซอฟแวร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น บริษัทมี
การเสนอขายสินค้าที่เชื่อมต่อกับกราฟฟิก 3D เพื่อตีตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ราคาอยู่ที่ 592.70 ดอลลาร์ โดย
ผลตอบแทน 1 เดือนอยู่ที่ 7.9% ในขณะที่ผลตอบแทนย้อนหลั ง 1 ปี อยู่ที่ 117.0%, ผลตอบแทนเฉลี่ ยต่อปี ย้อนหลั ง 3 ปี อยู่ที่ 33.3%และ
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี ย้อนหลัง 5 ปีอยู่ที่ 79.6%
กราฟแสดงผลตอบแทนย้อนหลังของ NVIDIA Corporation (NVDA) ในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

หมายเหตุ
1. ที่มา: Bloomberg, ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
2. ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
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คำเตือน / ข้อแนะนำ
▪ การพิจารณาร่างหนังสือ ชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุ นรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึง
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
▪ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมลงทุนในหลั กทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้อ มูลการลงทุน
เพื่อบริษัทจัดการได้ที่ทางเว็บไซต์ www.scbam.com
▪ กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จึงไม่มี
ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุ นของกองทุนเปิดไทยพาณิ ชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YN ห้ามขายผู้ลงทุ นรายย่อย ทั้งนี้
ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดไทยพาณิ ชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อ ย ไม่ได้ขึ้นอยู่กั บสถานะ
ทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
▪ ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุ นสามารถขอหนั งสือ ชี้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
▪ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและควรพิจารณาความเหมาะสม
ของการลงทุนโดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุนและฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
▪

คำเตือนหรือคำแนะนำตามประกาศอื่น
▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.(http://www.sec.or.th)
▪ บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ
ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัทจัดการจะ
สามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการติด
ประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิ งในอนาคต หาก
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
▪ ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุน เป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
▪ ในกรณี ที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุ น ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพั นตามรายละเอี ยดโครงการจัดการ
กองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจ ากสำนักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัท
จัด การกองทุ น รวมและผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ จั ด ทำขึ้ น โดยชอบด้ วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ข อง
กองทุนรวม

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2564
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รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YN
ห้ามขายผูล
้ งทุนรายย่อย

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YN ห้ามขายผูล
้ งทุนรายย่อย
คำจำกัดความ / คำนิยาม :
โครงการ หรือ โครงการจัดการ หรือ โครงการจัดการกองทุนรวม
หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
กองทุน หรือ กองทุนรวม
หมายถึง กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
หน่วยลงทุน
หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
หนังสือชี้ชวน
หมายถึง หนังสือชี้ชวนที่มีรายละเอียดตามที่กำหนด โดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
แบบหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
บริษัทจัดการ
หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์
หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทำหน้าที่จำหน่ายหน่วยลงทุน
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
วันและเวลาทำการซื้อขาย
หมายถึง วันและเวลาทำการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้ งหมด เมื่อสิ้นวันทำการที่
คำนวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน
หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สำนักงาน /สำนักงาน ก.ล.ต. /สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YN ห้ามขายผูล
้ งทุนรายย่อย
บริษัทจดทะเบียน
หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรั พย์แห่ง
ประเทศไทย
บริษัทขึ้นทะเบียน
หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ
ตลาดหลักทรัพย์
หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ใบแสดงสิทธิ
หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary receipt)
หลักทรัพย์อ้างอิง
หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ
ผู้มีเงินลงทุนสูง
หมายถึ ง ผู้ ที่ จ ะลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวม ในครั้ ง แรกตั้ ง แต่ ห้ า แสนบาทขึ้ น ไป ( initial
minimum subscription)
มติพิเศษ
หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุ นที่ มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุ นทั้งหมด
ของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ซึ่ งเข้ า ร่ ว มประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนน หรื อ ของจำนวนหน่ ว ยลงทุ น
ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติเสียงข้างมาก
หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุ นซึ่ งเข้ าร่ว มประชุ มและมีสิ ท ธิ อ อกเสี ยงลงคะแนน หรือ ของจำนวนหน่ วยลงทุ นทั้ งหมดของผู้ ถื อ
หน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
คำอธิบายศัพท์เรื่องการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายคำย่อและความหมายของคำย่อ รวมถึง
คำศัพท์ที่ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์
คำศัพท์

คำอธิบายศัพท์

“กลุ่มกิจการ”

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

“กองทุน AI”

กอ งทุ นรวมเพื่ อผู้ ล งทุ นที่ มิ ใ ช่ รายย่ อ ย (Accredited Investor Mutual
Fund)

“กองทุน buy & hold”

กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบ
กำหนดอายุของทรัพ ย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุ นรวม
หรือครบอายุของกองทุนรวม

“พอร์ตการลงทุน
(portfolio)”

การลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดของลูกค้าแต่ละราย

“กองทุน CIS

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้ งนี้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ
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ต่างประเทศ”

จั ด ตั้ ง ในรู ป บริ ษั ท ทรั ส ต์ หรื อ รู ป อื่ น ใด แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง กองทุ น property
กองทุน infra กองทุน private equity ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF
ต่างประเทศ”

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra”

รูป แบบการลงทุ นในทรัพ ย์สิ นที่ เกี่ยวข้อ งกั บโครงสร้างพื้ นฐานของประเทศ
ต่าง ๆ ซึ่งได้แก่
1. กองทุ นโครงสร้างพื้ นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ่ งมี วัต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ในการลงทุ นในลั ก ษณะทำนองเดี ย วกั บ กองทุ นรวม
โครงสร้างพื้น ฐานตาม 1. ทั้ งนี้ ไม่ ว่ ากองทุ น โครงสร้างพื้ นฐานดั งกล่ าวจะ
จัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด

“กองทุน private
equity”

กิ จ การเงิ น ร่ ว มลงทุ น (private equity) ที่ อ าจจั ด ตั้ ง ขึ้ น ในรู ป ของบริ ษั ท
ทรั ส ต์ หรื อ รู ป แบบอื่ น ใด และมี ลั ก ษณะของกิ จ การอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
1. กิ จ การเงิ น ร่ ว มลงทุ น ที่ ก ำห นดไว้ ใ นประกาศคณ ะกรรมการกำกั บ
หลั ก ทรัพ ย์และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ว่า ด้ วยการกำหนดการจัด การเงินทุ นของ
กิจการเงินร่วมลงทุ นที่ ไ ม่ถื อ เป็ นการประกอบธุรกิ จหลั ก ทรัพ ย์ประเภทการ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล
2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
(ก) มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตัง้ แต่ 2 รายขึ้นไป ทั้งนี้
ต้องมิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
(ข) มี ก ารมอบห มายให้ บุ ค คลหนึ่ ง บุ ค คลใดเป็ น ผู้ จั ด การเงิ น ทุ น และ
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินทุน
(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทำสัญญาการลงทุนในหุ้น
หรือการสนับสนุนทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการ
นั้นในภายหลัง โดยมีส่วนในการกำกับดูแลแผนธุรกิจการดำเนินงานหรือการ
ปรับปรุงการดำเนินงานหรือการดำเนินการอื่นใดในลักษณะที่สะท้อนถึงการมี
บทบาทต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว

“กองทุน property”

กองทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพือ
่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จด
ั ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี่ยง”

การลดความเสี่ ยงที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นจากการลงทุ น โดยการเข้ าเป็ นคู่ สั ญ ญาใน
derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
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3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการ
ลดความเสี่ยง
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ”

โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่าเงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี้
1. เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงิน
ฝาก
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม”

ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที่เทียบเคียงได้
กับ เงินฝาก โดยคู่ สั ญ ญาที่ เที ยบเคี ยงได้ กั บ ผู้ ฝ ากสามารถเรียกคื นเงินต้ น
จากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ

“ดัชนีเงินเฟ้อ”

ดัชนีที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ่งหนีก
้ ึ่งทุน”

ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย”

ตราสารดังนี้
1. ตั๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟู
เป็น ผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์ก ารระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่
ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น

“ตราสาร Basel III”

ตราสารเพื่ อ การนั บ เป็ นเงินกองทุ นของสถาบั นการเงินไม่ ว่ าตามกฎห มาย
ไทยหรือต่างประเทศ ที่ มีก ารอ้ างอิ งจากหลั กเกณฑ์ การกำกับ ดูแลสถาบั น
การเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

“ตลาดซือ
้ ขาย
หลักทรัพย์
ต่างประเทศ”

ศู น ย์ ก ลางหรื อ เครื อ ข่ า ยใด ๆ ที่ จั ด ให้ มี ขึ้ น เพื่ อ การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ใ น
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้
1. มีการรวบรวมคำเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อหลายราย
และ ผู้เสนอขายหลายราย
2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีการใน
การซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจ
ในการจัด การซื้ อ ขายเป็ นประการอื่น และผู้ เสนอซื้ อ เสนอขายยินยอมที่ จะ
ผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั้น

“ธปท.”

ธนาคารแห่งประเทศไทย
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“ธพ.”

ธนาคารพาณิชย์

“บค.”

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.”

บริษัทเงินทุน

“บล.”

บริษัทหลักทรัพย์

“บริษัทจัดการ”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรั พย์ประเภทการจัดการกองทุน
รวม หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน”

บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการ
ซื้อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย”

บริ ษั ท ย่ อ ยตามมาตรฐานการบั ญ ชี เกี่ ย วกั บ การจั ด ทำงบการเงิน รวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือ
หุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่”

บริษั ท ใหญ่ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี เกี่ ยวกั บ การจั ด ทำงบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุ ด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือ
หุ้นล่าสุด

“แบบ filing”

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์”

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกำหนดให้เป็น
หลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน”

ผู้ที่มีภาระผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั่ง
จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื้อขาย
derivatives”

ศูนย์ซื้อขายดังนี้
1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
2. ศู น ย์ ซื้ อ ขาย derivatives ซึ่ ง จั ด ตั้ งขึ้ น และให้ บ ริ ก ารได้ ต ามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสำนักงาน

“หน่วย CIS”

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ นรวมที่ อ ยู่ภ ายใต้ บั งคั บ ประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุ นว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ล งทุ นทั่วไป
กองทุ น รวมเพื่ อ ผู้ ล งทุ น ที่ มิ ใ ช่ รายย่ อ ย กองทุ น รวมเพื่ อ ผู้ ล งทุ น ประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra”

หน่ ว ยของกองทรั พ ย์ สิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โครงสร้ า งพื้ น ฐาน ซึ่ ง อยู่ ใ นรู ป
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และ
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ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วย ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. ก อ งทุ น โค รงส ร้ า งพื้ น ฐา น ต่ า งป ระเท ศ ที่ จั ด ตั้ งขึ้ น ต า ม ก ฎ ห ม า ย
ต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะ ทานองเดียวกับ
กองทุ นโครงสร้ างพื้ นฐานตาม 1. ทั้ งนี้ ไม่ ว่า จะจั ด ตั้ งในรู ป บริษั ท ทรั ส ต์
หรือรูปอื่นใด

“หน่วย private
equity”

หน่ ว ยของกิ จ การเงิน ร่ว มลงทุ น (private equity) อั น ได้ แก่ หุ้ น ใบทรั ส ต์
ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สิน ของกิจการเงินร่วมลงทุนอย่าง
ใดอย่ า งหนึ่ งดั งนี้ ทั้ งนี้ ไม่ ว่ า กิ จ การดั งกล่ า วจะจั ด ตั้ งขึ้ น ในรู ป ของบริ ษั ท
ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด
1. กิ จการเงิ น ร่ ว มล งทุ น ที่ ก ำห นด ไว้ ใ นป ระกาศ ค ณ ะกรรมการก ำกั บ
หลัก ทรัพย์และตลาดหลั กทรัพ ย์ว่าด้วยการกำหนด การจัดการเงินทุ นของ
กิจการเงินร่วมลงทุ นที่ไม่ถือเป็น การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ
จัดการกองทุน ส่วนบุคคล
2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะ ครบถ้วนดังนี้
(ก) มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ทั้งนี้
ต้องมิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์ จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของ
บุคคลใดหรือ กลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
(ข) มี ก ารมอบหมายให้ บุ ค คลหนึ่ ง บุ ค คลใดเป็ น ผู้ จั ด การ เงิ น ทุ น และ
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินทุน
(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทำสัญญา การลงทุนในหุ้น
หรือการสนับสนุนทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการ
นั้นใน ภายหลั ง โดยมีส่ วนในการกำกับดู แลแผนธุรกิจ การดำเนินงานหรือ
การปรับปรุงการดำเนินงาน หรือการดำเนินการอื่นใดในลักษณะที่สะท้อนถึง
การมีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว

“หน่วย property”

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุ น รวมอสั งหาริ ม ทรัพ ย์ ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ บั งคั บ ประกาศ คณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตาม กฎหมายว่ า
ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั้น”

หุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้

“B/E”

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark”

ตัวชี้ วัดของกองทุ น ซึ่งเป็ นดัชนีห รือองค์ประกอบของดัชนีที่ มีการเผยแพร่
อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น

“CIS operator”

บุคคลดังนี้
1. บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
2. ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ
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“concentration limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน

“counterparty limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา

“CRA”

สถาบั น จั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ (Credit Rating Agency) ที่ ไ ด้ รับ ความ
เห็ น ชอบจากสำนั ก งาน เว้ น แต่ ที่ ก ำหนดไว้ เป็ น การเฉพาะ ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุน

“credit derivatives”

derivatives ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น การเคลื่ อ นย้ า ยความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ของ
ทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญา
อี ก ฝ่า ยหนึ่ งตามมาตรฐานสากล โดยคู่ สั ญ ญาฝ่ า ยหนึ่ งซึ่ งมี ภ าระผู ก พั นที่
จะต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญ ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ ที่ มีผลต่ อการ
ชำระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยง จะได้รับ
ผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event”

เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลง
ของตราสารหรือสัญญา

“credit rating”

อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถใน
การชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk”

ความเสี่ยงด้าน FX

“delta”

อั ต ราเปรียบเที ยบการเปลี่ ยนแปลงของราคาตราสารหรือ สั ญ ญา กั บ ราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives”

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized
exchange”

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives

“discount rate”

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการคำนวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น

“FX”

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS”

ประเทศกลุ่ ม อนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ ำ โขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่ ง
ได้ แ ก่ ราชอาณ าจั ก รกั ม พู ช า สาธารณรั ฐ ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์ สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit”

อั ต ราส่ ว นการลงทุ น ที่ ค ำนวณตามกลุ่ ม กิ จ การ โดยการนำอั ต ราส่ ว นการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน

“guarantor rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง หรือผู้ค้ำประกัน

“international scale”

มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade”

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้
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“IOSCO”

International Organization of Securities Commissions

“IPO”

การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครั้งแรก (Initial Public
Offering)

“issue rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price”

มูลค่าตามราคาตลาด

“MF”

กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF”

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale”

มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV”

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

“net exposure”

มูลค่าการลงทุ นสุท ธิในทรัพย์สิ นไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อ ม
ผ่ า นการลงทุ น ในตราสารหรื อ สั ญ ญาที่ ใ ห้ ผ ลตอบแทนโดยอ้ า งอิ ง อยู่ กั บ
ทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น

“notional amount”

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation”

ประเภทและลั ก ษณ ะของทรั พ ย์ สิ น ที่ ข้ อ ตกลงตาม credit derivatives
อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)

“options”

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

“OTC derivatives”

derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives

“P/N”

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration”

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการคำนวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน

“regulated market”

ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรอง
ซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้ งให้ข้อมู ลต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับตราสารนั้ น
โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่
ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ
หลักทรัพย์

“repo”

ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement)

“retail MF”

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo”

ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)
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“SBL”
“securities lending”

คำอธิบายศัพท์
ธุ รกิ จ หลั ก ทรัพ ย์ป ระเภทกิ จ การการยืม และให้ ยื ม หลั ก ทรัพ ย์ (Securities
Borrowing and Lending)
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants”

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

“single entity limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP”

Specific Investment Products

“SN”

ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating”

อันดับความน่าเชือ
่ ถือระดับประเทศของประเทศทีผ
่ ู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึ่ง
เป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น

“TBMA”

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC”

บล. ที่ ได้รับใบอนุญ าตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อ
ธุรกิ จหลั ก ทรัพ ย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR”

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable
Subscription Right)

“underlying”

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE”

World Federation of Exchanges

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชือ
่ โครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
1.2. ชือ
่ โครงการจัดการ (อังกฤษ) : SCB Complex Return 1YN Not for Retail Investors
1.3. ชื่อย่อ : SCBCR1YN
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด
1.5. ประเภทการขาย : ขายครั้งเดียว
1.6. การกำหนดอายุโครงการ : กำหนด
1.7. อายุโครงการ : 1 ปี 0 เดือน 0 วัน
1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกำหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :
1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :
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ประมาณ 1 ปี (โดยไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทุนรวม บริษัทจัดการจะแจ้งวันที่สิ้นสุดอายุโครงการให้ผู้ถอ
ื หน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่
วันจดทะเบียนกองทุนรวม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่กระทบต่อการลงทุนของกองทุนที่นำเงิน
ลงทุนไปลงในประเทศนั้น ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
ในประเทศที่ ก องทุ น ไปลงทุ น และ/หรื อ มาตรการเกี่ ย วกั บ การสำรองเงิ น ทุ น ในประเทศ ซึ่ ง อาจมี
ผลกระทบทำให้กองทุนไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทุนกลับมาเป็นสกุลเงินบาทได้ ในวันที่กองทุนครบอายุ
โครงการ อาจทำให้กองทุนไม่สามารถชำระเงินต้น และดอกเบี้ยตามช่วงเวลาที่กำหนดได้ และอาจทำให้
กองทุนมีอายุโครงการมากกว่าที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณานำเงินลงทุนรวมทั้ง
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากเงินลงทุนของกองทุนดังกล่าวไปลงทุนต่อในทรัพย์สินต่าง ๆ หรือในรูปแบบอื่น
ใด ที่ไม่ขัดกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้ลงทุนของกองทุนดังกล่าว โดยบริษัทจะทำหนังสือแจ้งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
อย่างไรก็ตามบริษัทจะนำเงินลงทุนพร้อมทั้งผลประโยชน์ทั้งหมดกลับคืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเร็ว
ที่สุด ในโอกาสแรกที่บริษัทสามารถทำได้ หรือ
บริษัท จัด การขอสงวนสิ ท ธิที่ จะยุติ โครงการในช่ว งเสนอขายหน่ วยลงทุ นครั้งแรก หรือ หลั งจากสิ้ นสุ ด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่ว ยลงทุ น โดยจะพิ จ ารณาชำระเงินคื นให้ กั บ ผู้ ล งทุ น โดยไม่ นำทรัพ ย์สิ นที่
จำหน่ายได้ไปจดทะเบียนกองทุนรวม ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนน้อย
กว่า 300 ล้านบาท หรือในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น
อันเนื่องจากประเทศที่กองทุนจะไปลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และ/หรือปัจจัยอื่นใดที่ทำให้
ผลตอบแทนของตราสารที่กองทุ นจะเข้าไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วย
ลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
ทั้งนี้ การดำเนินการใดๆ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดกับผู้ลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัทจัดการ
จะทำหนังสือแจ้งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะผู้มีเงินลงทุนสูง
1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
2. จำนวนเงิน ทุ นของโครงการจั ด การกองทุ น รวม มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขาย :
2.1. จำนวนเงินทุนของโครงการ : 4,400,000,000.00 บาท
2.2. เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงการ) :
ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวน
เงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 660 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนหน่วยลงทุนไม่เกิน 66,000,000 หน่วย
2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท
2.4. จำนวนหน่วยลงทุน : 440,000,000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท
2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 500,000 บาท
2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : ไม่กำหนด
2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด
2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
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2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบาย
การลงทุ น ลั ก ษณ ะพิ เ ศษ การลงทุ น ในต่ า งประเทศ การลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า
ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่
จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อระดมเงินทุนจากผู้มีเงินลงทุนสูง ที่ต้องการแสวงหาโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนและ
สามารถรับความเสี่ยงได้ โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ทม
ี่ ีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส
่ ามารถลงทุน
ได้ (Investment grade) และ/หรือเงินฝาก และ/หรือ ตราสารทางการเงินในต่ างประเทศและ/หรือใน
ประเทศที่ มีผลตอบแทนที่ ดี รวมถึงลงทุ นในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้า คือ สั ญ ญาวอร์แรนท์ (Warrant)
เพื่อเปิดโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มได้ โดยมีช่วงระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ปี
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ผสม
การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม:
- ตราสารหนี้ : กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนีไ
้ ม่น้อยกว่า 99.55% ของ NAV
- อื่น ๆ : กำหนดสั ดส่วนการลงทุนในสั ญ ญาซื้อขายล่ วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญ ญาวอร์แรนท์
(Warrant) ไม่เกิน 0.45% ของ NAV
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) : บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนใน
นามกองทุนรวมได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัต ถุ ประสงค์ ของการลงทุ นในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ว งหน้ า : ที่ มิ ได้ มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อลดความเสี่ ยง
(Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคำนวน Global Exposure limit : VaR approach
สมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณ :
1. ระดับความเชื่อมั่น (confidence level) ร้อยละ 99
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) 20 วันทำการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที่ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ำกว่า 250 วันทำการ
ประเภทของ VaR ที่บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง Absolute VaR
ไม่เกิน 20% ของ NAV
วิธีการวัดมูลค่าความเสี่ยงด้านตลาด : Variance Covariance Method (Parametric Approach)
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3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)
3.9. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :
ไม่มี เนื่ อ งจากกองทุ นไม่ส ามารถวั ด ผลการดำเนิ นงานได้ เพราะอั ต ราผลตอบแทนของกองทุ นขึ้ นอยู่
กับเงื่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนของสัญ ญาซื้อ ขายล่ วงหน้ าประเภทสัญ ญาวอร์แรนท์ ซึ่ งเป็นลักษณะ
เฉพาะเจาะจงที่สร้างขึ้นสำหรับกองทุนนีโ้ ดยเฉพาะ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้ วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลใน
การเปลี่ยนตัวชี้วด
ั ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ต าม ในกรณี การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่ อให้ เป็นไปตามประกาศ เงื่อ นไขแล ะข้ อกำหนดของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับ
มาตรฐานการวั ด ผลการดำเนิ น งานของกองทุ น รวม และ/หรื อ การเปลี่ ย นแปลงตั ว ชี้ วั ด ในการใช้
เปรียบเที ยบในกรณี ที่ ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิด เผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวม buy-and-hold
- กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
(1) กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที่ เสนอ
ขายในต่างประเทศและ/หรือในประเทศ รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้หรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับ
ที่สามารถลงทุ นได้ (Investment grade) รวมกันทั้ งสิ้นประมาณไม่น้อยกว่าร้อ ยละ 99.55 ของมูลค่ า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทุนในส่วนนี้เติบโตครอบคลุมเงินต้น
(2) กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนไม่เกินร้อยละ 0.45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ลงทุนใน
สัญ ญาซื้ อ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives) ประเภทสั ญ ญาวอร์ แรนท์ (Warrant) ที่ มี ก ารจ่า ยผลตอบแทน
อ้างอิงกับ Equity Basket (AMZN NFLX AMD NVDA) ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน เพื่อเปิดโอกาส
ให้ กับ กองทุ นสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่ วนเพิ่ม จากการเปลี่ ยนแปลงของ Equity Basket (AMZN
NFLX AMD NVDA)
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ อ าจเปลี่ ย นสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ที่ ล งทุ น จากสั ญ ญาวอร์ แ รนท์
(Warrant) เป็นสัญญาออปชั่นได้ โดยจะอ้างอิงกับสินทรัพย์อ้างอิงเดิม รวมทั้งอาจเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่
อยู่ใน Equity Basket เป็นตั ว อื่นได้ก่ อนการเสนอขาย โดยบริษัท จัด การจะระบุ รายละเอียดหลักทรัพย์
ดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
โดยมีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้
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ส่วนที่ 1 : เงินต้น และผลตอบแทน
กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที่เสนอขายในต่างประเทศ
และ/หรื อ ในประเทศ รวมทั้ งหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น หรื อ การหาดอกผลโดยวิ ธี อื่ น ที่ ไ ม่ ขั ด ต่ อ
กฏหมาย ก.ล.ต.โดยอันดับความน่าเชื่อถือ ของตราสารหนี้หรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้ (Investment grade) ประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.55 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(NAV)
ในส่ วนการลงทุ นในต่ า งประเทศที่ เป็ นตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน กอ งทุ น จะเข้ า ทำ
สัญ ญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate risk) ทั้งจำนวน โดยจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท
ธุรกรรม FX Swap หรือ Cross Currency Swap กับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อ 1) ป้องกันความ
เสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน และ/หรือ 2) ทำ swap อัตราดอกเบี้ย เพื่อแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างประเทศที่ ลงทุนเป็นอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินบาท นอกจากนี้กองทุนอาจจะ
เข้ าลงทุ นในตราสารที่ มีอ ายุยาวกว่ าอายุโครงการ โดยจะเข้ าทำสั ญ ญาขายตราสารดั งกล่ า วล่ วงหน้ า
เพื่อให้อายุของสัญญาสอดคล้องกับอายุโครงการ เป็นต้น
ส่วนที่ 2 : ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม
กองทุ นจะแบ่งเงินลงทุ นไม่ เกินร้อยละ 0.45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุท ธิของกองทุน (NAV) ไปลงทุ นใน
สั ญ ญาวอร์ แ รนท์ (Warrant) ที่ี มี ก ารจ่ า ยผลตอบแทนอ้ า งอิ งกั บ Equity Basket (AMZN NFLX AMD
NVDA) ที่ใช้ในการคำนวณตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน ซึ่งสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่กองทุน
ลงทุ นจะออก รับ รอง รับ อาวัล หรือ ค้ ำ ประกั น โดยธนาคารพาณิ ช ย์ไ ทย หรือ สถาบั นการเงิน ไทยหรื อ
ธนาคารซึ่งเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การลงทุ น (Efficient portfolio management) และ/หรื อ การบริ ห ารความเสี่ ย ง ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ ส ามารถ
สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมถึงอาจลงทุนหรือมีไว้
ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ได้ แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่
มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับ
การจั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ (Unrated) รวมทั้ ง ตราสารทุ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
(Unlisted)
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนในกรณีที่กองทุนไม่สามารถลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่บริษัท
จัดการพิจารณาเห็ นว่าเหมาะสมภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วั นที่ จดทะเบียนเป็นกองทุ นรวม และ/หรือใน
กรณีที่สถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น เกิดปัญหาด้านเครดิตของผู้ออกตราสารและไม่สามารถหา
ตราสารใหม่ทดแทนได้ ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ
ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับ
ช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
1. 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนหรือมีการโอนย้ายกองทุ นจำนวนมากหรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำ
การ
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ตราสารที่กองทุนคาดว่า
ลงทุน

อันดับความน่าเชื่อถือ
ระยะยาวของผู้ออก
ตราสาร

สัดส่วนการ
ลงทุน ณ วัน
จดทะเบียน

ผลตอบแทน
จากตราสาร
ต่อปี (THB)

ประมาณการ
การได้รับเงิน
ต้น +
ผลตอบแทน
ณ วันครบอายุ
โครงการ

ส่วนที่ 1
เงินฝาก ธ. Doha Bank
(DOHA) - กาตาร์

A
(FITCH International)

19.82%

1.50%

20.12%

เงินฝาก ธ. Ahlibank
(AHK) - กาตาร์

A
(FITCH International)

19.82%

1.10%

20.04%

ตราสารหนี้ ธ. Malayan
Banking Berhad
(MAYBANK) - มาเลเซีย

BBB+
(FITCH International)

14.82%

0.90%

14.95%

ตราสารหนี้ที่มีหลักประกัน
เป็นเงินฝากอิสลาม ธ.
Qatar Islamic Bank
(QIB) - กาตาร์

A
(FITCH International)

10.20%

0.90%

10.54%

เงินฝาก ธ. Qatar National
Bank (QNB) - กาตาร์

A+
(FITCH International)

19.82%

0.95%

20.01%

เงินฝาก ธ. Al Khaliji Bank
(ALK) - กาตาร์

A
(FITCH International)

14.82%

0.95%

14.96%

99.55%

1.07%

100.62%

รวม (เฉพาะตราสารหนี้)
หักค่าใช้จ่าย
(โดยประมาณ)*

-0.27%

เงินต้น+ผลตอบแทน
โดยประมาณ ตามระยะเวลา
การลงทุนประมาณ 1 ปี

99.55%

100.35%

ส่วนที่ 2
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Warrant) ที่มีสินทรัพย์
อ้างอิง เป็น Equity Basket
(AMZN NFLX AMD
NVDA)

0.45%

- บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการ
ดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็ นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่
ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ
- หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุน
อาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
- ตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของผู้ออก
ตราสาร (Credit Risk) แล้ ว แต่ อ าจยั ง มี ค วามเสี่ ย งที่ เกิ ด ขึ้ น จากการเปลี่ ย นแปลงของเหตุ ก ารณ์ ไ ม่
คาดคิดที่มีนัยสำคัญต่อนโยบายในการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหนี้ (Event risk) อยู่
- บริ ษัท ขอสงวนสิ ท ธิใ นการปิ ด ขายหน่ วยลงทุ นก่ อ นระยะเวลาที่ ก ำหนดได้ ในกรณี ที่ มี ยอดจำหน่ า ย
หน่วยลงทุนเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงินลงทุนโครงการ
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* ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้
ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งในช่วงระยะเวลาอายุโครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเพิ่มหรือ
ลดค่ า ธรรมเนี ย มการจั ด การที่ เ รี ย กเก็ บ จริ ง ได้ ในกรณี ที่ อั ต ราผลตอบแทนที่ ก องทุ น ได้ รับ หลั ง หั ก
ค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีทไ
ี่ ด้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม โดยจะไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่
ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
รายละเอียดของสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ทีก
่ องทุนลงทุน (ส่วนที่ 2)
สินทรัพย์อ้างอิง (Underlying)

Equity Basket (AMZN NFLX AMD NVDA)

สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ (US dollar)

อายุตราสาร

ประมาณ 1 ปี แต่ไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน นับ
จากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

อัตราส่วนร่วม
(Participation Rate)

6%

กรอบสูงสุดของราคาอ้างอิง
(Trigger Price)

50%

ผลตอบแทนสูงสุดทีเ่ ป็นไปได้

3%

ผลตอบแทนต่ำสุดทีเ่ ป็นไปได้

0%

สูตรการคำนวณผลตอบแทน

Max (0,PR x ผลตอบแทนของ basket)

หมายถึง knock-out level ของผลตอบแทนของหุ้นรายตัวใน
Equity Basket โดยคำนวณจาก (ราคาอ้างอิง ณ วันพิจารณา
สินทรัพย์อ้างอิง เทียบกับ ราคาอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา)-1

Equity Basket (AMZN NFLX AMD NVDA) ประกอบไปด้วยหุ้นใน
กลุ่ม technology ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq
ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 4 ตัว ได้แก่
1. Amazon.com, Inc. (AMZNX) ผู้ค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ที่
นำเสนอสินค้าหลากหลาย
2. Netflix Inc. (NFLX) เป็นธุรกิจแอพพลิเคชั่นสำหรับชม
ภาพยนตร์และรายการอื่นๆมากมาย
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสินทรัพย์
อ้างอิง

3. Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) เป็นผู้ผลิตสินค้า
semiconductor และ device
4. NVIDIA Corporation (NVDA) ออกแบบ, พัฒนาและขาย
หน่วยประมวลผลกราฟฟิกส์ 3D และซอฟแวร์อื่น ๆ ที่เกีย
่ วข้อง
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิอาจเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่อยู่ใน Equity
Basket เป็นตัวอื่นได้กอ
่ นการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะระบุรายละเอียดหลักทรัพย์ดังกล่าวในหนังสือชีช
้ วนส่วน
สรุปข้อมูลสำคัญ
ผู้ลงทุนสามารถติดตามราคาของสินทรัพย์อา้ งอิงได้จาก
แหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น www.bloomberg.com

เหตุการณ์ที่สง
่ ผลกระทบต่อ
การลงทุน

กองทุ นสงวนสิ ท ธิ ที่ จะนำเงินส่ ว นที่ ล งทุ น ในสั ญ ญาวอร์แรนท์ ไ ป
ลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น อื่ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง ตามดุ ล ยพิ นิ จ ของผู้ จั ด การ
กองทุน จนครบอายุกองทุน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้
ถือหน่วยลงทุน ซึ่งผลตอบแทนอาจเปลี่ย นแปลงจากที่กำหนดไว้
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อ Equity Basket
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ดังต่อไปนี้:
1) มีการยกเลิกการคำนวณราคาหลักทรัพย์ใน Equity Basket
2) หลั ก ทรั พ ย์ ใ น Equity Basket หยุ ด การคำนวณหรื อ ประกาศ
ราคาติดต่อกัน 3 วันทำการ
3) การเปลี่ ย นแปลงกฎระเบี ย บห รื อ สิ่ ง อื่ น ใด ที่ ส่ ง ผลต่ อ ก าร
ดำเนินงานของหลักทรัพย์ใน Equity Basket หรือการเปลี่ยนแปลง
อื่ น ใดที่ อ าจส่ ง ผลกระทบหรื อ อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ยหายต่ อ
หลั ก ทรัพ ย์ใน Equity Basket รวมถึ งการเปลี่ ยนแปลงกฎระเบี ยบ
หรื อ สิ่ ง อื่ น ใดที่ ส่ งผลกระทบต่ อ ฐานะของความสามารถทางการ
แลกเปลี่ยนสกุลเงินของสัญญาวอร์แรนท์
4) มี เ หตุ ก ารณ์ ใ ด ๆที่ ท ำให้ ผู้ อ อกสั ญ ญาวอร์ แ รนท์ ที่ มี ก ารจ่ า ย
ผล ต อบแท นอ้ า งอิ ง กั บระดั บ ของ Equity Basket ไม่ ส ามารถ
ป้อ งกั นความเสี่ยงจากการเปลี่ ยนแปลงราคาของ Equity Basket
ได้ โดยผู้ออกสัญญาวอร์แรนท์ได้ใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดใน
การแก้ไขปัญหาแล้ว แต่อย่างไรก็ตามผู้ออกสัญญาวอร์แรนท์ยังคง
ได้รับผลกระทบดังต่อไปนี้
a. ไม่ สามารถหา สร้าง สร้างใหม่ ทดแทน ถือ ครอง ยกเลิ ก หรื อ
ขายธุ รกรรมหรื อ สิ น ทรั พ ย์ เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งด้ า นราคาตาม
เงื่อนไขและข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับสัญญาวอร์แรนท์นั้น หรือ
b. ไม่สามารถขายหรือไม่ได้รับการชำระเงินคืนจากการขายธุรกรรม
หรือสินทรัพย์ที่ลงทุน
5) บริษั ท หลั ก ทรัพ ย์ใน Equity Basket ยื่ นล้ ม ละลาย ทั้ งนี้ อ าจมี
การเปลี่ ย นแปลงหุ้ น ใน Equity Basket จากกรณี ที่ หุ้ น นั้ น ๆ เกิ ด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามทีก
่ ล่าวมาข้างต้น โดยหุ้นตัวใหม่จะ
อยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจเดียวกันกับหุ้นตัวเก่าใน Equity Basket
ผู้ออกตราสาร

ธนาคารพาณิ ชย์ไทย หรือสถาบันการเงินไทยหรือธนาคารซึ่งเป็น
สาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ

เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย)
กองทุนจะคำนวณผลตอบแทนโดยปัดทศนิยม 2 ตำแหน่งตามหลักคณิตศาสตร์ และจะจ่ายผลตอบแทน
เพียงครั้งเดียวเมื่อสิ้นอายุโครงการ
การคำนวณผลตอบแทน
1. คำนวณผลตอบแทนของ Basket จากผลตอบแทนของหุ้นรายตัวใน Basket โดย
- ผลตอบแทนของ Basket = ผลตอบแทนเฉลี่ยของหุ้นทั้ง 4 ตัว
- ถ้าราคาอ้างอิงของหุ้นใน Basket ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง เทียบกับ ราคาอ้างอิง ณ วันเริ่มต้น
สัญญา ≤ 50% จะนำผลตอบแทนตามจริงของหุ้นไปคำนวณผลตอบแทนของ Basket
- ถ้าราคาอ้างอิงของหุ้น ใน Basket ณ วันใดวันหนึ่ ง (daily observation) เที ยบกับ ราคาอ้างอิง ณ วัน
เริ่มต้ นสั ญ ญา > 50% (Knock-out) จะคิ ดผลตอบแทนเท่ ากับ 0% นำไปคำนวณผลตอบแทนของ
Basket
2. คำนวณผลตอบแทนของสัญญาวอร์แรนต์ โดย Max (0, 6% x ผลตอบแทนของ Basket ที่คำนวณได้
ตามข้อ 1.)
- ถ้าผลตอบแทนของ Basket > 0% ได้ผลตอบแทนเท่ากับ 6% x ผลตอบแทนของ Basket
- ถ้าผลตอบแทนของ Basket ≤ 0% ไม่ได้ผลตอบแทน (ผลตอบแทนจากสัญญาวอร์แรนต์เท่ากับ 0)
3. ผลตอบแทนของสัญญาวอร์แรนต์ที่คำนวณได้ตามข้อ 2. x ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน = อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐ ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง/ อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
ณ วันเริ่มต้นสัญญา
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วั นเริ่ ม ต้ นสั ญ ญา คื อ วั น ที่ ก องทุ นเริ่ ม ลงทุ น ในสั ญ ญาวอร์แ รนท์ หากวั น ดั งกล่ า วตรงกั บ วั นหยุด ของ
สินทรัพย์อ้างอิง หรือไม่มีการคำนวณสินทรัพย์อ้างอิงนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ระดับของ
สินทรัพย์อ้างอิงของวันทำการถัดไป หรือกำหนดระดับสินทรัพย์อา้ งอิงด้วยวิธีการอื่นๆ
วั น พิ จ ารณาสิ น ทรั พ ย์ อ้ า งอิ ง คื อ วั น ที่ ก องทุ น พิ จ ารณาระดั บ ของสิ น ทรั พ ย์ อ้ า งอิ ง เพื่ อ นำมาคำนวณ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ โดยจะสิ้นสุดประมาณ 5 -10 วันก่อนวันครบอายุกองทุน
บริ ษั ท จัด การจะแจ้ งวั น เริ่ม ต้ น สั ญ ญาและวั น พิ จ ารณาสิ น ทรั พ ย์ อ้ า งอิ งให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ทราบทาง
เว็ บ ไซต์ ของบริ ษั ท จัด การภายใน 7 วั น ทำการนั บ แต่ วั น จดทะเบี ย นทรัพ ย์สิ น เป็ น กองทุ น แต่ ห ากวั น
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดจะเลือ
่ นเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิงอาจเปลี่ยนแปลงได้
หากสถานการณ์ ก ารลงทุ น ทั้ งในและหรือ ต่ างประเทศไม่ เหมาะสมกั บ การลงทุ น โดยบริษั ท จั ด การจะ
ดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบโดยเร็วผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อั ต ราส่ ว นร่ ว ม (Participation Rate) หรื อ กรอบสู ง สุ ด ของราคาอ้ า งอิ ง (Trigger Price) อาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ย นแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนแต่จะ
ไม่ต่ ำ กว่าอั ต ราที่ ก ำหนดไว้ ในโครงการ โดยจะแจ้ งให้ ผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ นทราบทางเว็ บ ไซต์ ของบริษั ท
จัดการ
ตัวอย่างการคำนวณผลตอบแทนของสัญญาวอร์แรนต์
กรณี
1

หุ้น

ผลตอบแทน

Knockout

ผลตอบแทนที่
นำไปคำนวณ

1

AMZN

+100%

Yes

+0%

2

NFLX

+80%

Yes

+0%

3

AMD

+135%

Yes

+0%

= Max (0, 6% x [(0% +
0% + 0% + 0%) /4])
= 0%

4

ผลตอบแทนของสั ญ ญา
วอร์แรนต์
Max (0, 6% x
ผลตอบแทนของ Basket)

NVDA

+95%

Yes

+0%

2

หุ้น

ผลตอบแทน

Knockout

ผลตอบแทนที่
นำไปคำนวณ

1

AMZN

-15%

NO

-15%

2

NFLX

-20%

NO

-20%

3

AMD

-25%

NO

-25%

4

NVDA

-30%

NO

-30%

3

หุ้น

ผลตอบแทน

Knockout

ผลตอบแทนที่
นำไปคำนวณ

1

AMZN

+75%

Yes

+0%

2

NFLX

+90%

Yes

+0%

3

AMD

+30%

NO

+30%

= Max (0, 6% x [(0% +
0% + 30% + 45%) /4])

4

NVDA

+45%

NO

+45%

= 1.125%

กรณี

กรณี

ผลตอบแทนของส่วน
เงินต้นและสัญญาวอร์
แรนต์
1. ได้ผลตอบแทนจากการ
ลงทุ น ส่ วนตราสารหนี้ แ ละ
เงินฝาก 0.35%
2 .ไ ด้ ผ ล ต อ บ แ ท น จ า ก
สัญญาวอร์แรนต์ 0%
รวม 0.35%

ผลตอบแทนของสั ญ ญา
วอร์แรนต์
Max (0, 6% x
ผลตอบแทนของ Basket)
= Max (0,6% x [(-15%
+ -20% + -25% + 30%) /4])

ผลตอบแทนของส่วน
เงินต้นและสัญญาวอร์
แรนต์
1. ได้ผลตอบแทนจากการ
ลงทุ น ส่ วนตราสารหนี้ แ ละ
เงินฝาก 0.35%
2 .ไ ด้ ผ ล ต อ บ แ ท น จ า ก
สัญญาวอร์แรนต์ 0%

= -1.35% ≤ 0%

รวม 0.35%

ผลตอบแทนของสั ญ ญา
วอร์แรนต์

ผลตอบแทนของส่วน
เงินต้นและสัญญาวอร์
แรนต์

Max (0, 6% x
ผลตอบแทนของ Basket)

1. ได้ผลตอบแทนจากการ
ลงทุ น ส่ ว นตราสารหนี้ แ ละ
เงินฝาก 0.35%
2 .ไ ด้ ผ ล ต อ บ แ ท น จ า ก
สัญญาวอร์แรนต์ 1.125%
รวม 1.475%
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กรณี
4

หุ้น

ผลตอบแทน

Knockout

ผลตอบแทนที่
นำไปคำนวณ

1

AMZN

+50%

NO

+50%

2

NFLX

+50%

NO

+50%

3

AMD

+50%

NO

+50%

4

NVDA

+50%

NO

+50%

ผลตอบแทนของสั ญ ญา
วอร์แรนต์
Max (0, 6% x
ผลตอบแทนของ Basket)
= Max (0, 6% x [(50%
+ 50% + 50% + 50%)
/4])
= 3.0%

ผลตอบแทนของส่วน
เงินต้นและสัญญาวอร์
แรนต์
1. ได้ผลตอบแทนจากการ
ลงทุ น ส่ ว นตราสารหนี้ แ ละ
เงินฝาก 0.35%
2.ไ ด้ ผ ล ต อ บ แ ท น จ า ก
สัญญาวอร์แรนต์ 3%
รวม 3.35%

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเงื่อนไขและการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนใน
สัญญาวอร์แรนท์ เช่น คู่สัญญามีการยกเลิกสัญญาอันเนื่องมาจากสภาวะตลาดมีการผันผวนอย่างรุนแรง
จนไม่สามารถออกสัญญาวอร์แรนท์ให้กองทุนภายใต้เงื่อนไขเดิมได้ กองทุนจึงต้องเปลี่ยนคู่สัญญาใหม่
เป็นต้น การคำนวณผลตอบแทนดั งกล่าวจะเป็นไปตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ในสัญ ญาวอร์แรนท์ที่ กองทุ น
ลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งเงื่อนไขดังกล่าวให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่
เกิดเหตุการณ์นั้นๆ ขึ้น โดยจะแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
เงื่อนไขของสัญญาวอร์แรนท์จะเป็นไปตามสัญญาที่กองทุนได้ทำการตกลงร่วมกันกับทางธนาคารคู่ค้า
ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์อ้างอิงและ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์อ้างอิง
อย่างมีนัยสำคัญ เช่น หลักการการคำนวณสินทรัพย์อ้างอิงมีการเปลี่ยนแปลง สิน ทรัพย์อ้างอิงถูกยกเลิก
และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์อ้างอิงปิดกิจการ เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นเหตุให้สัญญาวอร์แรนท์ มี
อันต้องสิ้นสภาพก่อนกำหนด ธนาคารคู่ค้าจะทำการคำนวณราคาสัญญาวอร์แรนท์ เพื่อใช้ในการยกเลิก
สัญญาก่อนกำหนด
ตัวอย่างการได้รับเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุน
สมมติฐาน
- เงินลงทุนทั้งหมด 1,000,000 บาท แบ่งสัดส่วนการลงทุนดังนี้
ประเภทหลักทรัพย์/ทรัพย์สน
ิ

สัดส่วนการลงทุน

อัตรา
ผลตอบแทน
ณ วันครบอายุ
โครงการ
(ประมาณ 1 ปี)

เงินต้นและ
ผลตอบแทนที่
คาดว่าจะได้รับ
(ต่อปี)

ส่วนที่ 1 : ตราสารหนี้ เงินฝากและตราสาร
ทางการเงิน

99.55%

ประมาณ 1.07%

100.62%

หักค่าใช้จา่ ยโดยประมาณ

0.27%

เงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ส่วนที่ 1 หลังหักค่าใช้จ่ายของกองทุน
โดยประมาณ
ส่วนที่ 2 : สัญญาวอร์แรนท์

100.35%

0.45%

เป็นไปตามเงื่อนไขการจ่าย
ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
สัญญาวอร์แรนท์
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้ งทุนรายย่อย
ผลตอบแทนส่วนสัญ ญาวอร์แรนท์ จะนำค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมาพิจารณา
ด้วย
สมมติ ฐานการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยนค่ าเงินบาทเมื่ อเที ย บกั บ ดอลลาร์ส หรัฐ (US
dollar)
อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท
เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
(US dollar) ณ วันเริ่มต้น
สัญญา

อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท
เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
(US dollar) ณ วันพิจารณา
สินทรัพย์อ้างอิง

กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อ
เทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

25 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

กรณีที่ ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อ
เทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

กรณีผลตอบแทนจาก Equity basket ≤ 0%
ตามตัวอย่างการคำนวณผลตอบแทนของกองทุน SCBCR1YN กรณีที่ 1 และ 2
การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทเมื่อเทียบ
กับดอลลาร์สหรัฐ
- ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น
เมื่อเทียบกับดอลลาร์
สหรัฐ

เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ตราสารหนี้ เงินฝาก
สัญญาวอร์แรนท์
และตราสารทาง
การเงิน
ได้ผลตอบแทน
ไม่ได้รับผลตอบแทน
0.35% เป็นเงิน
จากการลงทุนใน
3,500 บาท
สัญญาวอร์แรนท์

- ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง
เมื่อเทียบกับดอลลาร์
สหรัฐ

รวมเงินต้นและ
ผลตอบแทนทั้งหมด
ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อ
ครบอายุโครงการ
ได้รับผลตอบแทน
เฉพาะจากเงินต้น
= 1,000,000+3,500
= 1,003,500 บาท
คิดเป็นอัตรา
ผลตอบแทน 0.35%

กรณีผลตอบแทนจาก Equity basket > 0%
ตามตัวอย่างการคำนวณผลตอบแทนของกองทุน SCBCR1YN กรณีที่ 3 และ 4
กรณีที่ 3
การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทเมื่อเทียบ
กับดอลลาร์สหรัฐ

เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน

ส่วนที่ 1
ตราสารหนี้ เงินฝาก
และตราสารทาง
การเงิน
1. ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ได้ผลตอบแทน
เมื่อเทียบกับดอลลาร์
0.35% เป็นเงิน
สหรัฐ จาก 30 บาท ต่อ 3,500 บาท
1 ดอลลาร์ เป็น 25
บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

ส่วนที่ 2
สัญญาวอร์แรนท์
ได้รับผลตอบแทน
0.93375% เป็นเงิน
9,337.5 บาท
คำนวณจาก
1. การเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยน
25/30 = 0.83

รวมเงินต้นและ
ผลตอบแทนทั้งหมด
ที่คาดว่าจะได้รับ
เมื่อครบอายุ
โครงการ
ผลตอบแทนรวมเงิน
ต้น
= 1,000,000+3,500
+9,337.5
= 1,012,837.5 บาท
คิดเป็นอัตรา
ผลตอบแทน
1.28375%

2. ผลตอบแทนตาม
เงื่อนไขสัญญาวอร์
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แรนต์
Max (0, 6% x [(0%
+ 0% + 30% +
45%) /4])
= 1.125%
3. ผลตอบแทน
0.83 x 1.125% x
1,000,000
= 9,337.5 บาท
2. ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ได้ผลตอบแทน
เมื่อเทียบกับดอลลาร์
0.35% เป็นเงิน
สหรัฐ จาก 30 บาท ต่อ 3,500 บาท
1 ดอลลาร์ เป็น 35
บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

ได้รับผลตอบแทน
1.31625% เป็นเงิน
13,162.5 บาท
คำนวณจาก
1. การเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยน
35/30 = 1.17

ผลตอบแทนรวมเงิน
ต้น
= 1,000,000+3,500
+13,162.5
= 1,016,662.5 บาท
คิดเป็นอัตรา
ผลตอบแทน
1.66625%

2. ผลตอบแทนตาม
เงื่อนไขสัญญาวอร์
แรนต์
Max (0, 6% x [(0%
+ 0% + 30% +
45%) /4])
= 1.125%
3. ผลตอบแทน
1.17 x 1.125%x
1,000,000
= 13,162.5 บาท
กรณีที่ 4
การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทเมื่อเทียบ
กับดอลลาร์สหรัฐ

เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน

ส่วนที่ 1
ตราสารหนี้ เงินฝาก
และตราสารทาง
การเงิน
1. ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ได้ผลตอบแทน
เมื่อเทียบกับดอลลาร์
0.35% เป็นเงิน
สหรัฐ จาก 30 บาท ต่อ 3,500 บาท
1 ดอลลาร์ เป็น 25
บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

ส่วนที่ 2
สัญญาวอร์แรนท์
ได้รับผลตอบแทน
2.49% เป็นเงิน
24,900 บาท
คำนวณจาก
1. การเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยน
25/30 = 0.83

รวมเงินต้นและ
ผลตอบแทนทั้งหมด
ที่คาดว่าจะได้รับ
เมื่อครบอายุ
โครงการ
ผลตอบแทนรวมเงิน
ต้น
= 1,000,000+3,500
+24,900
= 1,028,400 บาท
คิดเป็นอัตรา
ผลตอบแทน 2.84%

2. ผลตอบแทนตาม
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เงื่อนไขสัญญาวอร์
แรนต์
Max (0, 6% x
[(50% + 50% +
50% + 50%) /4])
= 3%
3. ผลตอบแทน
0.83 x 3% x
1,000,000
= 24,900 บาท
2. ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ได้ผลตอบแทน
เมื่อเทียบกับดอลลาร์
0.35% เป็นเงิน
สหรัฐ จาก 30 บาท ต่อ 3,500 บาท
1 ดอลลาร์ เป็น 35
บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

ได้รับผลตอบแทน
3.51% เป็นเงิน
35,100 บาท
คำนวณจาก
1. การเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยน

ผลตอบแทนรวมเงิน
ต้น
= 1,000,000+3,500
+35,100
= 1,038,600 บาท
คิดเป็นอัตรา
ผลตอบแทน 3.86%

35/30 = 1.17
2. ผลตอบแทนตาม
เงื่อนไขสัญญาวอร์
แรนต์
Max (0, 6% x
[(50% + 50% +
50% + 50%) /4])
= 3%
3. ผลตอบแทน
1.17 x 3% x
1,000,000
= 35,100 บาท
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ตัวอย่างแผนภาพของรูปแบบการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทน

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
มีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบ
ปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือ แสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธี
อื่ น อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ หลายอย่ า งตามที่ ป ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ประกาศสำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดั ง ต่ อ ไปนี้ เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่ ค ณ ะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อ สำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ค วามเห็ น ชอบหรื อ มี ป ระกาศแก้ ไ ขหรื อ เพิ่ ม เติ ม ประเภทหรื อ ลั ก ษณะของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินที่ระบุในข้อ 3.13.1 ซึ่งมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงือ
่ นไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ดำเนิ นการให้ มีก ารรั บ โอนสิ ท ธิเรียกร้อ งในตราสารได้ ต ามวิธี การที่ ก ฎหมายกำหนด หรือ มี เงื่อ นไขให้
กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
1.3 มีข้อ มูล เกี่ ยวกั บ ตราสารที่ ถู ก ต้ อ งครบถ้ วนและมี ก ารปรับ ปรุงเป็ นประจำอย่า งสม่ ำ เสมอ ซึ่ ง บริษั ท
จัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูล
ราคาที่ สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้ างอิงจากแหล่งข้ อ มูลที่เชื่อ ถือได้ซึ่งจัด ทำตาม
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กำหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N
ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
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2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลก
ั ษณะทำนองเดียวกับผูร้ ับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋วทั้งจำนวน
รวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N
2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้
2.2.1 SN มี ก ารจ่ า ยผล ตอบแท นโดยอ้ า งอิ ง กั บ underlying ประเภท เดี ย วกั บ underlying ของ
derivatives ตามที่ระบุในส่วนที่ 6 ข้อ 1
2.2.2 หากการลงทุ น ใน SN จะมี ผ ลทำให้ ก องทุ น ต้ อ งรั บ มอบทรั พ ย์ สิ น ใดๆ ทรั พ ย์ สิ น นั้ น ต้ อ งเป็ น
ทรัพย์สินที่ ก องทุ นสามารถลงทุ นได้ เว้นแต่เป็ น ไปตามมาตรฐานสากลซึ่ งกำหนดโดย International
Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็ นทรัพ ย์สิ นที่ ส ามารถเปลี่ ยนมื อ ได้ โดยก่ อนการ
ลงทุ น บริษัท จัดการ ต้อ งจัดให้ มีก ารเปิด เผยข้อ มูล เกี่ย วกับ การลงทุ น ที่อ าจทำให้ก องทุ นต้องรับ มอบ
ทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวน
2.2.3 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน
SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บริษัทจัดการ ร้องขอได้
2.2.4 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการ ต้องดำเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผูอ
้ อก
SN ดังต่อไปนีก
้ ่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออก SN คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บริษัทจัดการ ให้คำนวณและแจ้งมูลค่า
ยุติธรรมภายในวันทำการถัดไป
2.2.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสำคัญ ให้ผู้ออก SN คำนวณ
และแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที
ความในวรรคหนึ่งไม่นำมาใช้บังคับกับกรณีที่เป็น SN ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่
ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ใน
ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้
กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มี ก ารลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น เมื่ อ ใช้ วิ ธี ค ำนวณ ตามสั ด ส่ ว น (pro rata) แล้ ว ได้ ผ ลเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น
1.2.3 มี ก ารลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น เมื่ อ ใช้ วิ ธี ค ำนวณ ตามสั ด ส่ ว น (pro rata) แล้ ว ได้ ผ ลเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น
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1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น
(อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives ที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ซึ่งเป็นการเข้าทำ
ธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging))
1.3 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีด
เดอร์
2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กำหนดในข้อ 1.
2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในการลงทุ นเช่นเดียวกั บข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ใน
ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.2 จดทะเบียนซื้อขายใน SET
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ ับฝากดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 9.
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธพ.
1.2 บง.
1.3 บค.
1.4 บล.
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธปท.
1.7 กองทุนฟืน
้ ฟู
1.8 นิตบ
ิ ุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2. ตราสารที่ใช้ในการทำ reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี
credit rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
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2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และ
เป็นตั๋วที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.4.1 มี issue rating หรื อ issuer rating อยู่ ใ นอั น ดั บ แรก โดยกรณี ที่ เ ป็ น issuer rating ต้ อ งเป็ น
credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้ อขายตราสารหนี้ หรือที่มี ข้อมูล
ราคาที่ น่ าเชื่ อ ถื อ และอ้ า งอิ งได้ ซึ่งมีก ารเปิ ด เผยต่ อ สาธารณชน โดยตราสารหนี้ ดั ง กล่ าวต้ อ งมี credit
rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.5.1 มี credit rating ระยะสั้ น อยู่ ใ น 2 อั น ดั บ แรก หรื อ credit rating ระยะยาวที่ เ ที ย บเคี ย งได้ กั บ
credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือ ที่มีข้อมูล
ราคาที่ น่าเชื่ อ ถื อ และอ้ า งอิ งได้ ซึ่งมี ก ารเปิ ด เผยต่ อ สาธารณชน โดยตราสารหนี้ ดั งกล่ าวต้ อ งมี credit
rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.6.1 มี credit rating ระยะสั้ น อยู่ ใ น 3 อั น ดั บ แรก หรื อ credit rating ระยะยาวที่ เ ที ย บเคี ย งได้ กั บ
credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอืน
่ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม
3. ระยะเวลาการรับชำระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้ อ กำหนดเพิ่ ม เติ ม ที่ บริ ษั ท จั ด การ ต้ อ งปฏิ บั ติ ส ำหรั บ การลงทุ น ใน reverse repo ตามเกณฑ์ ที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. คู่ สั ญ ญา ต้ อ งมี คู่ สั ญ ญาอี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง เป็ น ผู้ ไ ด้ รับ ใบอนุ ญ าตให้ ป ระกอบธุ รกิ จ SBLโดยในกรณี ที่
คู่สัญญาดังกล่าวกระทำการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือ
ดำเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธปท.
1.3 กองทุนฟื้นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธพ.
1.6 บง.
1.7 บล.
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที่มีมูลค่าทรัพย์สินของผูล
้ งทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม
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2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่ อยู่ในระบบรับฝากหลั กทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรั พย์
หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้
3.1 ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้อง
เป็นหลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง
ขึน
้ เป็นผู้มภ
ี าระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็ นผู้ออก ที่มีก ำหนดวั นใช้เงินตามตั๋ วไม่เกิน 270 วันนับ แต่ วันออกตั๋ ว
และเป็นตั๋วที่ถึงกำหนดใช้เงินเมือ
่ ทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนั บแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรื อ issuer rating อยู่ใ นอั น ดั บ แรก โดยกรณี ที่ เป็ น issuer rating ต้ อ งเป็ น
credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้ำประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้ นจดทะเบี ยนใน SET ที่ มีรายชื่ อ อยู่ในดั ช นี SET50 ทั้ งนี้ ในกรณี ที่ ก องทุ นไม่ มีนโยบายการ
ลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการโดยวิธอ
ี ื่นซึ่งจะ
มีผลให้ บริษัทจัดการ สามารถบังคับชำระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตาม
หลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั้นเอง
3.4 ดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่ มีกำหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับ แต่วันออกตั๋ว และเป็น
ตั๋วที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมือ
่ ได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็ น issuer rating ต้องเป็น
credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสัน
้ ด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย
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4. ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญา
ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยม
ื หลักทรัพย์
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี้ย
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ทองคำ
1.6 น้ำมันดิบ
1.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้ าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6
หรือ 1.9
1.8 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.7
1.9 underlying อื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม
ในกรณี ที่ derivatives อ้ า งอิ งกั บ ราคาของ underlying ข้ า งต้ น ราคาที่ อ้ า งอิ งดั งกล่ า วต้ อ งเป็ น ราคา
ปั จ จุ บั น (spot price) หรื อ ราคาสั ญ ญ าซื้ อ ขายล่ ว งห น้ า (futures price) เท่ านั้ น ทั้ ง นี้ ราคาของ
underlying อื่ นที่ ไม่ใช่ ดั ช นี หรือ underlying ที่ เป็ นองค์ ป ระกอบของดั ช นี ดั ง กล่ า ว ต้ อ งเป็ นที่ ยอมรั บ
อย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลาย
2. เงือ
่ นไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้
อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ดังนี้
2.2.2.1 กรณี เป็ น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้ อ งมี คู่ สั ญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง เป็ น ธพ. ธนาคารที่ มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3 ในกรณี ที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้ วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็ น
ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมี หน้าที่ส่งมอบสินค้า
นั้นก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้
3.1 เป็ นดัชนีที่มีการกำหนดวิ ธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying
หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือปัจจัยดังกล่ าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่าง
เป็นอิสระ
3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก ≤ 20% ของน้ำหนักทั้งหมด
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3.2.1.2 ดัช นีที่อ งค์ ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนัก ≤ 35% ของน้ำหนักทั้ งหมดในกรณี ที่ เป็นไปตาม
สภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กำหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้ำหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทองคำ
หรือน้ำมันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคำ
หรือน้ำมันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้
3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญา
นัน
้ โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น
3.3 เป็ นดั ชนี ที่ ได้รับการพัฒ นาโดยสถาบั นที่ มี ความน่ าเชื่ อถื อและทำหน้ าที่ ได้อ ย่างอิ สระจากบริษั ท
จัดการ ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั้นต้องจัด
ให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 มีก ารแสดงดั ช นี นั้ น ๆ อย่างต่ อ เนื่ อ งเป็ น ประจำทุ ก วั นทำการผ่ า นสื่ อ ที่ มี ก ารเสนอข้ อ มู ล อย่ า งทั น
เหตุการณ์
3.5 ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ
หลายอย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปั จจุ บั น (spot price) หรื อ ราคาสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (futures price) ของสิ น ค้ า โภค
ภัณฑ์
3.5.2 ดัช นีสินค้ าโภคภัณฑ์ ที่ คำนวณจากราคาปัจจุบั น (spot price) หรือราคาสัญ ญาซื้ อ ขายล่วงหน้ า
(futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณี ที่ เป็ น ดั ช นี เงินเฟ้อ ดั ช นี ดั งกล่ าวต้ องคำนวณโดยใช้ แหล่ งข้ อ มู ล อ้ างอิ งจากรายงานของ
หน่ ว ยงานราชการของประเทศไทยหรือ ต่ า งประเทศ หรือ คำนวณจากราคาสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ บ ริษั ท
จัดการแสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคำนวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่าง
เหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระ
ที่ ก องทุ น อาจต้ อ งชำระห นี้ ต ามข้ อตกลงเมื่ อ derivatives สิ้ น สุ ด ลงไว้ ต ลอดเวลาที่ ได้ ล งทุ น ใน
derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
ในกรณีที่บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง
การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
6. หลักเกณฑ์เพิม
่ เติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธ รรมของ derivatives ให้ บริษัทจัดการทราบทุก
วันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุ ดทำการของบริษัทจัดการ
ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป
6.2 ในกรณีที่ เกิดเหตุการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้
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7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัตต
ิ ามเงื่อนไขดังนี้
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น
7.2 เข้ าเป็นคู่สัญ ญาได้ เฉพาะ credit derivatives ที่ มีลัก ษณะของธุรกรรมหรือ เที ยบเคี ยงกับธุรกรรม
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้อง
กับความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อ ยู่ใน
ฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด
credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit
event ข้ อ ตกลงจะสิ้ นสุ ด ในวั น ครบกำหนดตามปกติ ) ทั้ งนี้ ไม่ ว่ า obligation จะมี เพี ย งรายการเดี ย ว
(Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความ
เสี่ยงมีหน้าที่ชำระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First
to Default Swap) ห รื อ เมื่ อ เกิ ด credit event ขึ้ น กั บ obligation ราย การใด รายก ารห นึ่ งใน ก ลุ่ ม
obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่ว นของสินทรัพ ย์รายนั้น แต่ข้อ ตกลงจะครบกำหนดเมื่อ
เกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์
อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมี
ภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลง
กัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติ ธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ ผู้ซื้อประกันความ
เสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูล ค่ายุติ ธรรมของสินทรัพ ย์อ้างอิงให้กับผู้ ขาย
ประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้ อ งใช้ สั ญ ญามาตรฐานตามที่ ก ำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association
(ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะ
ดังนี้
7.3.1 มี ผ ลใช้ บั งคั บ ได้ ต ามกฎหมาย และไม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่ มี ข้ อ กำหนดที่ ท ำให้ สิ ท ธิ ที่ ก ำหนดไว้ ใ นตราสารหนี้ ห รื อ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ที่ credit
derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity
การลงทุนในหน่วย private equity เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
บริษัท จัด การจะลงทุ นในหน่ วย private equity ที่ มีคุ ณ สมบั ติ และเป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ ในการลงทุ น
เช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
ในกรณี กองทุ นรวมเข้าผูกพันตามข้ อ ตกลงกั บกิ จการเงินร่วมลงทุ น (private equity) บริษัท จัด การจะ
ลงทุ นในหน่ว ย private equity ได้ โดยไม่ มี ข้อ กำหนดหรือ เงื่อนไขที่ ท ำให้ ผู้ ล งทุ นเข้ าผู ก พั นมากกว่ า
ข้อตกลงจำนวนเงินขั้นต่ำที่จะลงทุน
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน
่ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือ แสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ หาดอกผลโดยวิธี
อื่ น อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ หลายอย่ า งตามที่ ป ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ประกาศสำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดั ง ต่ อ ไปนี้ เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่ ค ณ ะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อ สำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ค วามเห็ น ชอบหรื อ มี ป ระกาศแก้ ไ ขหรื อ เพิ่ ม เติ ม ประเภทหรื อ ลั ก ษณะของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็น
การทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญ
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ของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็น
ตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินที่ระบุในข้อ 3.13.2 ซึ่งมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ดำเนิ นการให้ มี ก ารรับ โอนสิ ท ธิเรียกร้ อ งในตราสารได้ ต ามวิธี การที่ ก ฎหมายกำหนด หรือ มี เงื่ อ นไขให้
กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
1.3 มี ข้อ มูล เกี่ ย วกั บ ตราสารที่ ถู ก ต้ อ งครบถ้ วนและมี ก ารปรั บ ปรุ งเป็ น ประจำอย่า งสม่ ำ เสมอซึ่ ง บริษั ท
จัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อ นำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูล
ราคาที่ สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดั งกล่าวต้องอ้ างอิงจากแหล่ งข้อ มูลที่เชื่อ ถือได้ซึ่งจัด ทำตาม
หลักวิชาการอันเป็นทีย
่ อมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กำหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N
ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผูร้ ับฝากตาม 2.1.1
ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับ รองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวน
รวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N
2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงือ
่ นไขเพิ่มเติมดังนี้
2.2.1 SN มี ก ารจ่ า ยผลต อบแท นโด ยอ้ า งอิ ง กั บ underlying ประเภทเดี ย วกั บ underlying ขอ ง
derivatives ตามที่ระบุในส่วนที่ 6 ข้อ 1
2.2.2 หากการลงทุ น ใน SN จะมี ผ ลทำให้ ก องทุ น ต้ อ งรั บ มอบทรั พ ย์ สิ น ใดๆ ทรั พ ย์ สิ น นั้ น ต้ อ งเป็ น
ทรัพย์สินที่ ก องทุ นสามารถลงทุ นได้ เว้นแต่เ ป็ นไปตามมาตรฐานสากลซึ่ งกำหนดโดย International
Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็ นทรัพ ย์สิ นที่ ส ามารถเปลี่ ยนมื อ ได้ โดยก่ อนการ
ลงทุ น บริษัท จัดการ ต้อ งจัดให้ มีก ารเปิด เผยข้อ มูล เกี่ยวกับ การลงทุ นที่อ าจทำให้ก องทุ นต้ องรับ มอบ
ทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวน
2.2.3 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งมีขอ
้ กำหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน
SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บริษัทจัดการ ร้องขอ
2.2.4 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นั้นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูล
ที่น่าเชื่อถือได้ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ บริษัทจัดการ ต้องดำเนินการ
จัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธีการคำนวณเดียวกับที่ใช้ในการ
คำนวณราคาที่แสดงในระบบข้อมูลที่น่าเชือ
่ ถือดังกล่าว ให้ บริษัทจัดการ ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณี ที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บริษัทจัดการ ให้คำนวณและแจ้งมูลค่า
ยุติธรรมภายในวันทำการถัดไป
2.2.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสำคัญ ให้ผู้ออก SN ส่งราคา
ที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN มายัง บริษัทจัดการ ทันที
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่
ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
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1.1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ใน
ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลักษณะดังนี้
1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดู แลของหน่วยงานต่างประเทศที่ กำกับดูแลด้าน
หลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS
ต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE
1.2.2 CIS operator ของกองทุ น ดั ง กล่ า วอยู่ ภ ายใต้ ก ารกำกั บ ดู แ ลของหน่ ว ยงานกำกั บ ดู แ ลที่ เ ป็ น
สมาชิกสามัญของ IOSCO
1.2.3 ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าว
ต้อ งอยู่ภายใต้ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารกำกั บดู แล การออก การเสนอขาย และการจัด การสำหรับ กองทุ นเพื่ อ ผู้
ลงทุนรายย่อยของประเทศนั้น
1.3 ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ
ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
1.4. ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้ องมีการ
จำกัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบาย
การลงทุ นดังนี้ (ไม่ใช้กับ การลงทุ นในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุ นรวมทองคำที่
ลงทุนในทองคำแท่ง)
1.4.1 มี ก ารลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น เมื่ อ ใช้ วิ ธี ค ำนวณ ตาม สั ด ส่ ว น (pro rata) แล้ ว ได้ ผ ลเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF นัน
้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที่เป็น SIP
1.4.2 มี ก ารลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น เมื่ อ ใช้ วิ ธี ค ำนวณ ตามสั ด ส่ ว น (pro rata) แล้ ว ได้ ผ ลเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินทีเ่ ป็น SIP ของ MF นัน
้
1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั้น
(อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives ที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ซึ่งเป็นการเข้าทำ
ธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging))
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่ MF ลงทุน ต้องเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภท
และชนิ ด เดี ย วกั บ ที่ MF สามารถลงทุ นได้ และเมื่ อ นำทรัพ ย์ สิ นที่ ไ ม่ ส ามารถลงทุ นได้ ม าคำนวณตาม
สัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของ MF ดังกล่าว
1.5 ในกรณี ที่ ก องทุ น รวมฟี ด เดอร์ ไ ปลงทุ น ในหน่ ว ยของกองทุ น CIS ต่ า งประเทศ กองทุ น CIS
ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่
มี ค วามจำเป็ น และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ทั้ ง นี้ โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ จะจัดให้มก
ี ารเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจำเป็น
และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย
2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กำหนดในข้อ 1
2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ใน
ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.2 จดทะเบียนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากต่างประเทศ หรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากต่างประเทศ หรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝาก ของผู้รับฝากดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
3. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 2.
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ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ
้ โดยมีสัญญาขายคืนในต่างประเทศ (reverse repo)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (securities lending)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี้ย
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ทองคำ
1.6 น้ำมันดิบ
1.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6
หรือ 1.9
1.8 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.7
1.9 underlying อื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม
ในกรณี ที่ derivatives อ้ า งอิ งกั บ ราคาของ underlying ข้ า งต้ น ราคาที่ อ้ า งอิ งดั งกล่ า วต้ อ งเป็ น ราคา
ปั จ จุ บั น (spot price) หรื อ ราคาสั ญ ญ าซื้ อ ขายล่ ว งห น้ า (futures price) เท่ า นั้ น ทั้ ง นี้ ราค าของ
underlying อื่ นที่ ไม่ใช่ ดั ช นี หรือ underlying ที่ เป็ นองค์ ป ระกอบของดั ช นี ดั ง กล่ า ว ต้ อ งเป็ นที่ ยอมรั บ
อย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลาย
2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้
อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ดังนี้
2.2.2.1 กรณี เป็ น OTC derivatives ในต่ างประเทศ ต้ อ งมี คู่ สั ญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ่ งเป็ นนิ ติ บุ ค คลที่ ไ ด้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณี ที่ จะต้องมีการชำระหนี้ด้ วยการส่งมอบสินค้า เมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็ น
ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็น ผูม
้ ีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้า
นั้นก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้
3.1 เป็ นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุ แหล่งข้อมูลของ underlying
หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่าง
เป็นอิสระ
3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
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3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก ≤ 20% ของน้ำหนักทั้งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนัก ≤ 35% ของน้ำหนักทั้งหมด
ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กำหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้ำหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทองคำ
หรือน้ำมันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคำ
หรือน้ำมันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้
3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญา
นั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น
3.3 เป็ นดั ชนี ที่ ได้รับการพัฒ นาโดยสถาบั นที่ มี ความน่ าเชื่ อถื อและทำหน้ าที่ ได้อ ย่างอิ สระจากบริษั ท
จัดการ ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครื อของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั้นต้องจัด
ให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีก ารแสดงดั ช นี นั้น ๆ อย่างต่ อ เนื่ อ งเป็ น ประจำทุ ก วั นทำการผ่ า นสื่ อ ที่ มี ก ารเสนอข้ อ มู ล อย่ า งทั น
เหตุการณ์
3.5 ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรื อ
หลายอย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปั จจุ บั น (spot price) หรื อ ราคาสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (futures price) ของสิ น ค้ า โภค
ภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คำนวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
(futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณี ที่ เป็ นดั ช นี เงินเฟ้ อ ดั ช นี ดั ง กล่ าวต้ องคำนวณโดยใช้ แหล่ งข้ อ มู ล อ้ างอิ งจากรายงานของ
หน่ ว ยงานราชการของประเทศไทยหรือ ต่ า งประเทศ หรื อ คำนวณจากราคาสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ บ ริษั ท
จัดการแสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคำนวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่าง
เหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระ
ที่ ก องทุ นอาจต้ อ งชำระห นี้ ต ามข้ อ ตกลงเมื่ อ derivatives สิ้ น สุ ด ลงไว้ ต ลอดเวลาที่ ได้ ล งทุ น ใน
derivatives นัน
้ และเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
ในกรณีที่บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง
การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สัญ ญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุ ก
วันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้ งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวั นหยุดทำการของบริษัทจัดการ
ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป
6.2 ในกรณีที่ เกิดเหตุการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สั ญญาอีก
ฝ่ายหนึง่ คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
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6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น
7.2 เข้ าเป็นคู่สัญ ญาได้ เฉพาะ credit derivatives ที่ มีลัก ษณะของธุรกรรมหรือ เที ยบเคี ยงกับธุรกรรม
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ
้ อ
ื้ ประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้อง
กับความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ใน
ฐานะผู้ขายประกันความเสี่ ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด
credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit
event ข้ อ ตกลงจะสิ้ นสุ ด ในวั น ครบกำหนดตามปกติ ) ทั้ งนี้ ไม่ ว่ า obligation จะมี เพี ย งรายการเดี ย ว
(Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความ
เสีย
่ งมีหน้าที่ชำระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First
to Default Swap) ห รื อ เมื่ อ เกิ ด credit event ขึ้ น กั บ obligation ราย ก ารใด รายก ารห นึ่ งใน ก ลุ่ ม
obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพ ย์รายนั้น แต่ข้อ ตกลงจะครบกำหนดเมื่อ
เกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์
อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมี
ภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่ อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลง
กัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความ
เสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูล ค่ายุติ ธรรมของสินทรัพ ย์อ้างอิงให้กับผู้ ขาย
ประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้ อ งใช้ สั ญ ญามาตรฐานตามที่ ก ำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association
(ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะ
ดังนี้
7.3.1 มี ผ ลใช้ บั งคั บ ได้ ต ามกฎหมาย และไม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่ มี ข้ อ กำหนดที่ ท ำให้ สิ ท ธิ ที่ ก ำหนดไว้ ใ นตราสารหนี้ ห รื อ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ที่ credit
derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity
การลงทุนในหน่วย private equity เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
บริษัท จัด การจะลงทุ นในหน่ วย private equity ที่ มีคุ ณ สมบั ติ และเป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ ในการลงทุ น
เช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
ในกรณี กองทุ นรวมเข้าผู กพั นตามข้ อตกลงกั บกิ จการเงินร่วมลงทุ น (private equity) บริษัท จัด การจะ
ลงทุ นในหน่ว ย private equity ได้ โดยไม่ มี ข้อ กำหนดหรือ เงื่อนไขที่ ท ำให้ ผู้ ล งทุ นเข้ าผู ก พั นมากกว่ า
ข้อตกลงจำนวนเงินขั้นต่ำที่จะลงทุน
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม:
อั ต ราส่ ว นการลงทุ นในหลั ก ทรัพ ย์ห รือ ทรัพ ย์สิ นอื่ น เพื่ อ เป็ นทรัพ ย์สิ นของกองทุ น รวมในประเทศและ
ต่างประเทศ
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธี
อื่ น อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ หลายอย่ า งตามที่ ป ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ประกาศสำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดั ง ต่ อ ไปนี้ เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่ ค ณ ะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อ สำนั ก งาน
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้ งทุนรายย่อย
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ค วามเห็ น ชอบหรื อ มี ป ระกาศแก้ ไ ขหรื อ เพิ่ ม เติ ม ประเภทหรื อ ลั ก ษณะของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สน
ิ

1

ตราสารภาครัฐไทย

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จำกัดอัตราส่วน

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึน
้ ไป

ไม่จำกัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

2.3 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า
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

4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

5

ตราสารที่มีลก
ั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือ
ศุกูก ที่ผอ
ู้ อกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขา
ของ ธพ. ต่างประเทศทีไ
่ ด้รบ
ั อนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย

ไม่จำกัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 20% หรือ
(2) น้ำหนักของตราสารทีล
่ งทุน
ใน benchmark + 5%

5.2 เป็นตราสารที่มล
ี ักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผูอ
้ อกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผูอ
้ อกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีทเี่ ป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้
< 397 วัน นับแต่วันทีล
่ งทุนที่ไม่ได้มล
ี ักษณะตาม
5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าว
ต้องเป็นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ
่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
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ข้อ

ประเภททรัพย์สน
ิ

อัตราส่วน (% ของ NAV)

5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 ในกรณีที่เป็นตราสารทีม
่ ีกำหนดวันชำระหนี้
> 397 วัน นับแต่วันทีล
่ งทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่
ในระบบของ regulated market
6

ทรัพย์สินดังนี้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายใน SET หรือใน
ตลาดซือ
้ ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
ตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการ
แก้ไขเหตุทอ
ี่ าจทำให้มก
ี ารเพิกถอนการเป็น
หลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซือ
้ ขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อต
ั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 15% หรือ
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินทีล
่ งทุนใน
benchmark + 5%

6.2 ตราสารทุนทีอ
่ อกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่า
ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสาร
ทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่
อาจทำให้มก
ี ารเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขาย
ใน SET หรือในตลาดซือ
้ ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.3 หุ้นทีอ
่ ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซื้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มล
ี ก
ั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN
หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผูอ
้ อก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขา
ของ ธพ.ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel
III
6.4.2 เป็นตราสารทีม
่ ีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้
6.4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือใน
ตลาดซือ
้ ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
6.4.2.2 ผูอ
้ อกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัว่ ไปโดย
มีรายละเอียดตามแบบ filing
6.4.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้
< 397 วัน นับแต่วันทีล
่ งทุนที่ไม่ได้มีลก
ั ษณะตาม
6.4.2.1 หรือ 6.4.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
6.4.2.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.2.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป
่ ระเทศ
ไทยเป็นสมาชิก
6.4.2.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลก
ั ษณะ
ทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.4.2.3.1 –
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ข้อ

ประเภททรัพย์สน
ิ

อัตราส่วน (% ของ NAV)

6.4.2.3.2
6.4.3 ในกรณีที่เป็นตราสารทีม
่ ีกำหนดวันชำระหนี้ >
397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ใน
ระบบของ regulated market
6.5 DW
6.6 reverse repo
6.7 OTC derivatives
6.8 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มล
ี ักษณะ
ครบถ้วน ดังนี้
6.8.1 จดทะเบียนซือ
้ ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO
เพือ
่ การจดทะเบียนซือ
้ ขายใน SET หรือในตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำ
ให้มก
ี ารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขาย
ใน SET หรือในตลาดซือ
้ ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.8.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มล
ี ักษณะ
กระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด
6.9 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขาย
หรืออยูใ่ นระหว่าง IPO เพือ
่ การจดทะเบียนซือ
้ ขาย
ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ของ SET หรือของ
ตลาดซือ
้ ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่วย private equity ที่อยูร่ ะหว่างดำเนินการแก้ไข
เหตุทอ
ี่ าจทำให้มก
ี ารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออก
จากการซือ
้ ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.10. หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2
ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียน
ซือ
้ ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพือ
่ การจดทะเบียน
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ของ SET หรือ
ของตลาดซือ
้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอ
่ ยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
เหตุทอ
ี่ าจทำให้มก
ี ารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออก
จากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
7

หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มี
ลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าแล้วแต่
กรณี (diversified fund) ตามแนวทางทีส
่ ำนักงาน
กำหนด และมีลก
ั ษณะตาม 6.8.1

ไม่จำกัดอัตราส่วน

8

ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7
(SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YN ห้ามขายผูล
้ งทุนรายย่อย
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์ สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออก
ตราสารหรือคู่สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัททีอ
่ ยู่ใน
กลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคูส
่ ัญญาใน
ธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินทีล
่ งทุนใน
benchmark + 10%

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

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ
P/N ที่นิตบ
ิ ุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขา
ในต่างประเทศของนิตบ
ิ ุคคลดังกล่าว) เป็นผูอ
้ อก
ผู้สั่งจ่าย หรือคูส
่ ัญญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญ
ั ชีเว้น
แต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ย
ตามรอบอายุกองทุน

1.2 ธพ.

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุน
คงเหลือ < 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มี
อายุโครงการ > 1 ปี

1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือ
่ ที่อยูอ
่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินทีก
่ องทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มา
จากคู่สญ
ั ญาตาม reverse repo หรือ securities
lending หรือ derivatives)
2

ทรัพย์สินดังนี้

รวมกันไม่เกิน 25%

2.1 B/E หรือP/N ที่มเี งื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่
กองทุนได้ดำเนินการให้มก
ี ารรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมี
เงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออก
ตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึง่ จดทะเบียนกับ TBMA
และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ทก
ี่ ำหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่
ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีม
่ ี
ระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
(ข้อนีไ
้ ม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และ
กองทุน buy & hold ทีล
่ งทุนใน B/E P/N SN เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกิน
อายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมีการ
ลงทุนใน derivatives เพือ
่ ให้ทรัพย์สินดังกล่าวมี
อายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
3

reverse repo

ไม่เกิน 25%

4

securities lending

ไม่เกิน 25%

5

total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สน
ิ ตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1
: อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผูอ
้ อกทรัพย์สิน
หรือคูส
่ ัญญา (single entity limit)

6

derivatives ดังนี้

รวมกันไม่เกิน 15%

6.1 การเข้าทำธุรกรรม
derivatives ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการลด
ความเสี่ยง (hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

6.2 การเข้าทำธุรกรรม
derivatives ที่มิใช่เพือ
่
การลดความเสี่ยง
(non-hedging)

global exposure limit
6.2.1 กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน1
จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่
เกิน 100% ของ NAV
6.2.2 กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซับซ้อน2
จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า
ความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของกองทุนต้องเป็นดังนี้
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนใน
สัญญาซือ
้ ขายล่วงหน้าที่มก
ี ลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic
investment) หรือการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความซับซ้อน
(exotic derivatives)

**หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน
ไม่มข
ี ้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit
1,2

รายละเอียดของการคำนวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน

1

หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่

ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการ
รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน <
25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนัน
้

2

ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนีก
้ ึ่งทุน ตราสาร
Basel III และศุกูกของผู้ออกรายใดราย
หนึ่ง

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน
(financial liability)1 ของผูอ
้ อกตราสารรายนั้น ตามที่
เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตรา
สารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)

อัตราส่วน
ล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทาง
การเงินทีอ
่ อกใหม่กอ
่ นครบรอบระยะเวลาบัญชีถด
ั ไป
และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริษัทจัดการ
อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับ
มูลค่าหนีส
้ ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มี
การเผยแพร่เป็นการทัว่ ไป และในกรณีที่ผอ
ู้ อกตราสาร
ไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด2 ให้ใช้อต
ั ราส่วนไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณี
ที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้พจ
ิ ารณา
เป็นรายโครงการ
2.2 ในกรณีทก
ี่ องทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดย
เป็นตราสารทีอ
่ อกใหม่และมี credit rating อยูใ่ นระดับ
ต่ำกว่าinvestment grade หรือไม่มี credit rating ให้
บริษัทจัดการ ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นราย
ครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผอ
ู้ อกตราสารได้มก
ี ารยืน
่ แบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบ
ั กรณีเป็นตราสารที่ออก
โดยบุคคลดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือ
่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชือ
่ ที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพือ
่ การส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศ
ไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็น
สมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มล
ี ักษณะทำนอง
เดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ
MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ
่ อกหน่วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลก
ั ษณะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

4

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของ
กองทุน infra ที่ออกหน่วยนัน
้ เว้นแต่เป็นหน่วย infra
ของกองทุนที่มีลก
ั ษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมด
ของกองทุน property ทีอ
่ อกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็น
หน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล
้ งทุนในวงกว้าง

6

หน่วย private equity

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity
ทั้งหมดของกองทุน private equity

หมายเหตุ : 1 หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสาร
ดั งกล่ า วได้ จัด ทำงบการเงินตามมาตรฐานการบั ญ ชี นั้ น โดยเป็ น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่
กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards
(IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2

รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั้ ง นี้ การคำนวณสั ด ส่ ว นตามนโยบายการลงทุ น และอั ต ราส่ ว นการลงทุ น ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วน
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่
เปลี่ ยนแปลงไปจนเป็ นเหตุ ให้ ขาดคุ ณสมบั ติ ในการเป็ นทรัพ ย์สิ นที่ กองทุ นสามารถลงทุ นได้อี ก ต่ อไป
บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัด ทำรายงานโดยระบุ รายละเอียดเกี่ยวกั บชื่ อ จำนวน อัตราส่ วนการลงทุ น และวันที่ ทรั พ ย์สิ นขาด
คุ ณ สมบั ติ และจัด ส่ งรายงานต่ อ ผู้ ดู แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนั บ แต่ วันที่ เกิ ด กรณี ดั งกล่ า ว
ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ ขาดคุ ณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสำคัญ
แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4.
(3) เมื่ อ บริ ษั ท จั ด การสามารถจำหน่ า ยทรั พ ย์ สิ น ที่ ข าดคุ ณ สมบั ติ หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ข าดคุ ณ สมบั ติ มี
คุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานข้อ มูล
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เกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไป
หรือวันที่ ท รัพย์สินมีการเปลี่ ยนแปลงคุ ณสมบัติ แล้วแต่กรณี และจัดส่ งรายงานต่อผู้ ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้อง
จัด ทำรายงานข้ อ มู ล ตามวรรคหนึ่ ง พร้ อ มสาเหตุ ที่ ไ ม่ ส ามารถจำหน่ า ยทรั พ ย์ สิ น ดั งกล่ า ว และจั ด ส่ ง
รายงานต่ อสำนั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับ แต่วันครบ
ระยะเวลาดังกล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการ
ลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม
บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่การลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผู้ดู แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วัน
ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ไม่ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม ในทรั พ ย์ สิ น ที่ เ กิ น อั ต ราส่ ว นการลงทุ น จนกว่ า จะสามารถแก้ ไ ขให้ เ ป็ น ไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด เว้นแต่เป็นการดำเนินการตามข้อ 3
(3) แก้ ไขให้ เป็ นไปตามอัต ราส่ วนการลงทุ นที่ ก ำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึ งประโยชน์ ของผู้
ลงทุนเป็นสำคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4
(ก) 30 วันนับ แต่ วั นสิ้นรอบระยะเวลาบัญ ชี ในกรณี ที่ ไม่ เป็ นไปตามอัต ราส่ ว นการลงทุ นที่ คำนวณตาม
ประเภททรัพย์สิน (product limit) สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน
หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที่ 3 ในข้อ 1
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ (3) (ก)
(4) เมื่อ บริษัท จัด การสามารถแก้ไ ขจนเป็นไปตามอั ต ราส่ วนการลงทุ นที่ ก ำหนดแล้ ว บริษัท จัด การจะ
จัดทำรายงานข้อ มูล เกี่ยวกั บชื่ อ จำนวน อั ตราส่วนการลงทุ นในทรัพ ย์สินดังกล่ าว รวมถึงวันที่ ส ามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้
ในกรณี ที่บริษัท จัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุ นที่กำหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข)
บริษั ท จั ด การต้ อ งจั ด ทำรายงานข้ อ มู ล ตามวรรคหนึ่ ง พร้อ มสาเหตุ ที่ ไ ม่ ส ามารถแก้ ไ ขให้ เป็ น ไปตาม
อั ต ราส่ ว นการลงทุ น ดั ง กล่ า ว และจั ด ส่ งรายงานต่ อ สำนั ก งานคณ ะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วน
ได้เสียในกิจการที่ล งทุ น (Concentration Limit) ตามที่กำหนดในส่ วนที่ 4 นอกจากการปฏิ บัติต ามข้ อ
(1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุน
้ จำนวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจำเป็นและสมควรโดย
ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุม หรื อยื่นคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ ในกรณีที่
ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริ ษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มา
หรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ
ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้กับกองทุนรวมดังต่อไปนี้
(1) กองทุ น รวมที่ มุ่ ง เน้ น ลงทุ น เพี ย งครั้ ง เดี ย วโดยถื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ล งทุ น ไว้ จ นครบกำหนดอายุ ข อง
ทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม (กองทุน buy &
hold)
(2) กองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที่เ ป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุ น
ต่ า งประเทศที่ ไ ม่ เป็ น ไปตามอั ต ราส่ ว นการลงทุ น ที่ ค ำนวณตามความมี ส่ ว นได้ เสี ย ในกิ จ การที่ ล งทุ น
(concentration limit) โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
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3. ในกรณี ที่กองทุ นมีการลงทุ นเป็น ไปตามอัตราส่ วนการลงทุ นหรือข้อกำหนดที่สามารถลงทุ นได้ โดย
ชอบ แต่ต่อมาปรากฏกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อกำหนดที่
สามารถลงทุนได้โดยชอบ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปได้
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถอ
ื หลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิม เว้นแต่เป็น
กรณีตาม (2)
(2) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิตาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอัตราส่วนการลงทุน
ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย
(3) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
ในกรณีที่มีการลงทุนตามวรรคหนึ่ง (1) หรือ (3) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2
4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การ
ลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดในข้อ 1 (2) หรือข้อ 2 (3) (ข) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่า
การดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุล ยพินิจดำเนินการตาม
ความเหมาะสมได้ โดยต้ อ งคำนึ งถึ งประโยชน์ ของผู้ ล งทุ นเป็ นสำคั ญ และต้ อ งส่ งรายงานเกี่ ยวกั บ การ
ดำเนินการของบริษัท จัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ถื อหน่ ว ยลงทุ นและ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้
ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิ ธีการเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้
ส่วนที่ 6 : การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณี ที่ ก องทุ นมีสั ด ส่ วนการลงทุ น ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุ นตามการจั ด แบ่ งประเภทของ
กองทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุ นที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ ทำให้ มีการ
ลงทุ นไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุ น และจั ดส่ งรายงานต่ อสำนั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้ ง
จัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจน
จัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ดำเนิ น การแก้ ไ ขให้ สั ด ส่ ว นการลงทุ นของกองทุ น เป็ น ไปตามนโยบายการลงทุ น หรือ ดำเนิ นการ
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2
2. ในกรณี ที่ ก ารลงทุ น ของกองทุ น รวมไม่ เป็ น ไปตามนโยบายการลงทุ น ตามการจั ด แบ่ งประเภทของ
กองทุ น ให้บ ริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุ นของกองทุ นรวมให้ เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่
บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลา
ดังกล่าว
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิ
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะ
มีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อ
ได้ รับ มติ จ ากผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นให้ เปลี่ ยนแปลงประเภทของกองทุ นรวมแล้ ว บริษั ท จั ด การต้ อ งงดเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมี
ผลใช้ บั งคับ และในกรณี ที่ ครบกำหนด 90 วันนับ แต่ วันที่ สั ดส่ วนการลงทุ นไม่เป็ นไปตามนโยบายการ
ลงทุ น แต่ การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุ นรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัท จัดการต้องไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.3. รายละเอียดเพิม
่ เติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : ไม่มี
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5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
- หักบัญชี
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท ซึ่งผู้สนใจ
ลงทุนสามารถติดต่อซื้อหน่วยลงทุนได้ทบ
ี่ ริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่
ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ในระหว่างเวลาทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ทั้งนี้ จะไม่เปิดเสนอขายภายหลังจากการ
เสนอขายครั้งแรก ในกรณีที่มียอดการจำหน่ายหน่วยลงทุน เท่ ากับ จำนวนเงินทุนของโครงการก่อนครบ
กำหนดสิ้ น สุ ด ระยะเวลาการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น บริษั ท จั ด การอาจพิ จ ารณาปิ ด การเสนอขายและ
ดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม
กรณีผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดานั้น ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่วยลงทุนได้ หรือผู้ลงทุนตั้งแต่
2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ก็สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันได้ แต่สำหรับกรณีผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลนั้น
ผู้ลงทุนไม่สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
อนึ่ ง กรณี มี ก ารเพิ่ ม เติ ม หรื อ ยกเลิ ก หรื อ เปลี่ ยนแปลงช่ อ งทางการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ในภายหลั ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการดังกล่าว
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบสั่งซื้อหน่วยลงทุนและใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุ นสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุ น ใบสั่ งซื้อหน่วยลงทุ น และใบคำขอใช้
บริการกองทุ นได้ที่บ ริษัทจัดการและสถานที่ ติดต่อทุ กแห่งของผู้สนับ สนุนการขายหรือรับ ซื้อคืนหน่วย
ลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกวันทำการในระหว่างเวลาทำการ
5.2.2 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ
(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบคำขอใช้บริการกองทุน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคย
กรอกใบคำขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือแบบฟอร์ม
แสดงตนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ครบถ้ วนถูกต้อง
และชัดเจน แล้วนำเอกสารดังกล่าว ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ลงนามไว้แล้ว รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรื อ
หลักฐานใด ๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อไปยื่นที่
บริษัทจัดการ
(2) มูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำ 500,000 บาท
5.2.2.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบคำขอใช้บริการกองทุน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคย
กรอกใบคำขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบสั่งซื้อหน่ วยลงทุน และ/หรือแบบฟอร์ม
แสดงตนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ครบถ้วนถูกต้อง
และชัดเจน แล้วนำเอกสารดังกล่าว ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ลงนามไว้แล้ว รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใด ๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อไปยื่นที่
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
(2) มูลค่าการสั่งซื้อขัน
้ ต่ำ 500,000 บาท
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5.2.2.3 ATM
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลั กเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิ ธี ก ารที่ บริ ษั ทจั ด การกำห น ด ซึ่ งจะเป็ น ไปต ามประกาศค ณ ะกรรม การ ก.ล.ต . และสำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง นี้ บริ ษั ท จั ด การจะแจ้ ง ให้ ผู้ ล งทุ น ทราบล่ ว งหน้ า ก่ อ นการเริ่ ม
ให้บริการโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนั บสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)
5.2.2.4 Tele-bank
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิ ธี ก ารที่ บริ ษั ทจั ด การกำห นด ซึ่ ง จะเป็ น ไปต ามประกาศคณ ะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ งนี้ บริ ษั ท จั ด การจะแจ้ งให้ ผู้ ล งทุ น ทราบล่ ว งหน้ า ก่ อ นการเริ่ ม
ให้บริการโดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
5.2.2.5 ไปรษณีย์
บริษั ท จัด การอาจรับ คำสั่ งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ นทางไปรษณี ย์ ตามหลั ก เกณฑ์ เงื่อ นไขและวิธี ก ารที่ บ ริษั ท
จัดการกำหนด ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่ อนการเริ่มให้บริการโดยประกาศผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
5.2.2.6 Internet
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อผ่านบริการอินเตอร์เน็ต โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชี กองทุนและได้ขอ
ใช้ บ ริก ารสั่ งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ นทางอิ นเทอร์ เน็ ต แล้ ว สามารถสั่ งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ นได้ ที่ เว็ บ ไซด์ ของบริษั ท
จัด การ ภายใต้ รายละเอี ยด หลั ก เกณฑ์ เงื่อ นไข ขั้ น ตอนวิ ธีก ารใช้ บ ริก ารซื้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ นผ่ านสื่ อ
อินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5.2.2.7 หักบัญชี
บริษั ท จัด การจะรับ คำสั่ งซื้ อ หน่ วยลงทุ น โดยการหั ก เงินจากบั ญ ชี เงินฝากธนาคารของผู้ สั่ งซื้ อ หน่ ว ย
ลงทุ น ที่ ไ ด้ ยิ น ยอมให้ หั ก บั ญ ชี ด ำเนิ น การขั้ น ตอน/วิ ธี ก ารตามที่ บ ริ ษั ท จั ด การกำหนด และได้ รับ การ
พิจารณาอนุ มัติให้สามารถหักบัญ ชีเงิ นฝากธนาคารดังกล่าวได้ เพื่ อชำระค่าซื้ อหน่ว ยลงทุ น และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมในการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุ ไว้เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญ ชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่
เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการหักเงินในบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
5.2.2.8 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
บริษัทจัดการอาจรับคำสัง่ ซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น scb easy , scbam fund click
เป็ นต้น และช่ องทางอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ อื่ นใดที่ บ ริษัท จัด การกำหนดเพิ่ ม เติ ม โดยเป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
5.3 การรับชำระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
5.3.1 บริษัทจัดการ
(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาเสนอขาย
โดยชำระเป็นเงินสด/เงินโอนหักบั ญ ชีเ งินฝากธนาคารตามที่ บริษัท จัดการกำหนด หรือ เช็ค ดราฟต์ ที่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับที่ทำการของบริษัทจัดการที่รับคำสั่งซื้อภายในวันที่สั่งซื้อ
เท่านั้น โดยเช็ค หรือดราฟต์จะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายใน
นาม "บัญชีจองซื้อกองทุน บริษัทจัดการไทยพาณิชย์ จำกัด" หรือบัญชีจองซื้อกองทุนอื่นที่บริษัทจัดการ
อาจกำหนดเพิ่มเติ มได้ ในอนาคต เพื่อ (ระบุ ชื่ อผู้ สั่ งซื้ อ หน่ วยลงทุ น) และระบุ ชื่ อ ที่ อยู่ และหมายเลข
โทรศั พท์ ของผู้สั่ งซื้ อหน่ วยลงทุ นเพื่อ ความสะดวกในการติ ดต่ อ ไว้ห ลัง เช็ ค หรือดราฟต์ ทั้ งนี้ บริษั ท
จัดการจะออกหลักฐานการรับเงินและคำสั่งซื้อให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
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บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระค่าซื้ อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นได้ในอนาคต
โดยบัญชีดังกล่าวอาจเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์อื่นใด ประเภทบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือ
บัญ ชี อ อมทรัพย์ก็ไ ด้ ซึ่ งหากมีด อกเบี้ ยรับ หรือ ผลประโยชน์ใด ๆ เกิด ขึ้ นในบั ญ ชี จองซื้ อ หน่ วยลงทุ น
ข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน
บริษั ท จัด การอาจกำหนดให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นที่ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ นอื่ นภายใต้ ก ารบริ ห ารของ
บริษัท จัด การสั่ งซื้ อ หน่ วยลงทุ นของกองทุ น นี้ ได้ โดยนำเงินบางส่ วนหรือ ทั้ งหมดที่ ไ ด้ จ ากการขายคื น
หน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่ นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท
จัดการเพื่อชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุ นครั้งแรกได้ต ามหลั กเกณฑ์ /เงื่อ นไขที่ บ ริษัท จั ดการกำหนด เว้นแต่ บริษั ท จัด การจะอนุ ญ าตเป็ น
อย่างอื่น
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธก
ี ารรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันสุดท้ายของ
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน
ในวันดังกล่าวโดยการรับชำระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียร์เช็ค เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้น อยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัด การจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุน
เป็นสำคัญ
(2) การสั่ งซื้อ หน่วยลงทุ นจะสมบู รณ์ ต่อ เมื่ อบริษัท จั ด การได้ เรียกเก็ บ เงินค่าสั่ งซื้ อ หน่ วยลงทุ นได้ เต็ ม
จำนวนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและดอกเบี้ยที่
เกิดขึ้นจากเงินดังกล่ าว (ถ้ามี) เข้าบัญ ชี "กองทุนเปิดไทยพาณิ ชย์คอมเพล็กซ์รีเทิ ร์น 1YN ห้ าม
ขายผู้ลงทุนรายย่อย" ซึ่งเป็นบัญชีเดินสะพัด หรือบัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับผู้ดูแล
ผลประโยชน์กองทุน หรือบัญชีอื่นที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติมได้ในอนาคต ภายใน 5 วันทำการ
นับตั้งแต่วันปิดการเสนอขายครั้งแรก
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีนี้ได้ในอนาคต
(3) ในกรณี ที่ เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัท จัดการจะดำเนินการยกเลิก รายการ
สั่งซื้อนั้นและแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบ
(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุ น ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่ง เอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดย
ทางไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่ระบุที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำ
ขอใช้บ ริการกองทุ นภายใน 15 วันทำการนับแต่ วันจดทะเบียนกองทุ น เว้นแต่บ ริษัท จัดการจะอนุญ าต
ดำเนินการเป็นอย่างอื่น
(5) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอ
คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ
(6) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วย
ลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
5.3.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุ นที่ ได้ รับการแต่งตั้ งจากบริษัทจัด การภายในระยะเวลาเสนอขายโดยชำระเป็นเงินสด/เงินโอนหั ก
บัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ บริษัทจัดการกำหนด หรือเช็ค ดราฟต์ ที่ สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกับสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่รับคำสั่งซื้อภายในวันที่สั่งซื้อ
เท่ านั้ นในกรณี ที่ ท ำการสั่ งซื้อ เป็นเช็ค หรือดราฟต์ ผ่ านธนาคารไทยพาณิ ชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ สั่ งซื้ อ
จะต้ อ งลงวันที่ เดี ยวกั บ วันที่ สั่ งซื้ อ และขี ด คร่อมเฉพาะสั่ งจ่ ายในนาม “ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จำกั ด
(มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด” และในกรณี
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ที่สั่งซื้อเป็นเช็ค หรือดราฟต์ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่น ผู้สั่งซื้อจะต้องลง
วันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม "บัญชีจองซื้อกองทุน บริษัทจัดการ ไทย
พาณิ ช ย์ จำกั ด " ซึ่ งเป็ น บั ญ ชี ก ระแสรายวั น และ/หรือ บั ญ ชี อ อมทรั พ ย์ ที่ บ ริ ษั ท จั ด การได้ เ ปิ ด ไว้ กั บ
ธนาคารพาณิชย์ และระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศั พท์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกใน
การติดต่อไว้หลัง เช็ค หรือดราฟต์ ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ ซื้อคืนหน่วยลงทุนจะออกหลักฐาน
การรับเงินและคำสั่งซื้อให้แก่ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธี การอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นได้ในอนาคต
โดยบัญชีดังกล่าวอาจเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์อื่นใด ประเภทบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือ
บัญ ชี อ อมทรัพย์ก็ไ ด้ ซึ่ งหากมีด อกเบี้ ยรับ หรือ ผลประโยชน์ใด ๆ เกิด ขึ้ นในบั ญ ชี จองซื้ อ หน่ วยลงทุ น
ข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน
บริษั ท จัด การอาจกำหนดให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นที่ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ นอื่ นภายใต้ ก ารบริ ห ารของ
บริษัท จัด การสั่ งซื้ อ หน่ วยลงทุ นของกองทุ นนี้ ได้ โดยนำเงินบางส่ วนหรือ ทั้ งหมดที่ ไ ด้ จ ากการขายคื น
หน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริห ารจัดการของบริษัท
จัดการเพื่อชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุ นครั้งแรกได้ต ามหลั กเกณฑ์ /เงื่อ นไขที่ บ ริษัท จั ดการกำหนด เว้ นแต่ บริษั ท จัด การจะอนุ ญ าตเป็ น
อย่างอื่น
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธก
ี ารรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันสุดท้ายของ
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในวันดังกล่าวโดยการรับชำระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียร์เช็ค เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้น อยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุน
เป็นสำคัญ
(2) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้เรียกเก็บเงิน
ค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เต็มจำนวนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุ นที่ได้รับจากผู้สั่งซื้อ
หน่วยลงทุ นและดอกเบี้ ยที่เกิดขึ้นจากเงินดั งกล่าว (ถ้ามี) เข้าบัญ ชี "กองทุนเปิดไทยพาณิ ชย์คอม
เพล็กซ์รีเทิร์น 1YN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย" ซึ่งเป็นบัญชีเดินสะพัด หรือบัญชีออมทรัพย์ที่บริษัท
จัดการได้ เปิ ดไว้กับ ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุ น หรือบั ญ ชีอื่ นที่ บ ริษัท จัด การอาจกำหนดเพิ่ มเติ มได้ ใ น
อนาคต ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันปิดการเสนอขายครั้งแรก
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีนี้ได้ในอนาคต
(3) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
จะดำเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้นและแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบ
(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดย
ทางไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่ระบุที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำ
ขอใช้บ ริการกองทุ นภายใน 15 วันทำการนั บแต่ วันจดทะเบียนกองทุ น เว้นแต่บ ริษัท จัดการจะอนุญ าต
ดำเนินการเป็นอย่างอื่น
(5) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่ งซื้อหน่วยลงทุน และขอ
คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ
(6) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วย
ลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
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5.3.3 ATM
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม โดยมีวิธีการรับชำระและการ
เก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
5.3.4 Tele-bank
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุ นผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยมีวิธีการรับชำระและการ
เก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
5.3.5 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์โดยมีวิธีการรับชำระและการเก็บ รักษาเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
5.3.6 Internet
บริษัทจัดการอาจรับคำสัง่ ซื้อหน่วยลงทุนทาง Internet โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จะหัก
เงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ระบุไว้ในการขอใช้
บริการกองทุน หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ธนาคารจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หักเงินจาก
บัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้า
ต้องการ
5.3.7 หักบัญชี
บริษั ท จัด การจะรับ คำสั่ งซื้ อ หน่ วยลงทุ น โดยการหั ก เงิ นจากบั ญ ชี เงินฝากธนาคารของผู้ สั่ งซื้ อ หน่ ว ย
ลงทุ น ที่ ไ ด้ ยิ น ยอมให้ หั ก บั ญ ชี ด ำเนิ น การขั้ น ตอน/วิ ธี ก ารตามที่ บ ริ ษั ท จั ด การกำหนด และได้ รับ การ
พิจารณาอนุ มัติให้สามารถหัก บัญ ชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวได้ เพื่ อชำระค่าซื้ อหน่วยลงทุ น และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมในการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้เพื่อซื้อหน่วยลงทุ น หากเงินในบัญ ชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุ นไม่
เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการหักเงินในบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
5.3.8 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวิธีการรับชำระและการเก็บ
รักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
อนึ่งบริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกวิธีการตามข้อ 5.2.2 และ 5.3 ได้ โดยบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธี การที่ บริษัท จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่
ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารเสนอขาย ให้ผู้ลงทุ น
ทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการดังกล่าว
5.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
การเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น วั นแรก บริ ษั ท จั ด การหรือ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รับ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น จะ
พิจารณาจัด สรรยอดการจัด จำหน่ ายให้ กั บ แต่ ล ะสำนัก งานสาขาของผู้ ส นั บสนุ นการขายหรือ รับ ซื้ อ คื น
หน่วยลงทุนแยกจากกัน โดยแต่ละสำนักงานสาขาจะจัดสรรให้กับผู้สั่งซื้อโดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซื้อก่อน
ได้ก่อน”
ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนเหลือหลังจากวันเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนั บสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน” ใน
กรณีที่สั่งซื้อพร้อมกัน และมี จำนวนหน่วยลงทุนไม่เพี ยงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น จะพิ จ ารณาจั ด สรรหน่ ว ยลงทุ น ตามสั ด ส่ ว นจำนวนหน่ ว ยลงทุ น ที่
สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อ หลังจากที่บริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว
ทั้ งนี้ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิน บริษั ท
จัด การมี สิ ท ธิ ที่ จะปฏิเสธการสั่ งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ นตามใบสั่ งซื้ อ หน่ วยลงทุ น ในกรณี ที่ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ใ ด
เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริ การกองทุน และ/หรือใบสั่งซื้ อหน่วยลงทุ น
และ/หรือแบบฟอร์มแสดงตนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด
ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/
หรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่บริษัทจัดการกำหนด
(ข) บริ ษั ท จั ด การเห็ น ว่ า การสั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ดั ง กล่ า วอาจมี ลั ก ษณะเป็ น การกระทำความผิ ด ตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/
หรือ ใช้เป็นช่อ งทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่ อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่าง ๆ
(ค) บริษั ท จัดการเห็ นว่า การสั่ง ซื้อ หน่ วยลงทุ นดังกล่ าวอาจมีผลกระทบต่ อการลงทุ นของกองทุ นรวม
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของ
บริษัทจัดการ
5.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และ/หรือในกรณี
ที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการในช่ว งเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายหลังจากสิ้น สุดระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เนื่องจาก
(1) มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย
(2) กรณีที่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนน้อยกว่า 300 ล้านบาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
(3) กรณีที่กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม อันเนื่องจากปัจจัยอื่น
ใดที่ทำให้ผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนปรับ ตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการจะยุติการจำหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วั น นั บ ตั้ งแต่ วั น ถั ด จากวั น สิ้ น สุ ด ระยะเวลาการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ซึ่ งบริ ษั ท จั ด การ และ/หรื อ
ผู้สนั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นจะชำระเงินค่ าซื้ อหน่วยลงทุนพร้อมผลประโยชน์ใด ๆ ที่
เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คขีดคร่อม
เฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอ
่ ยู่ทรี่ ะบุไว้ในใบคำขอ
ใช้บริการกองทุนหรือนำเข้าบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่
บริษัทจัดการได้มีการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง ประเภทเดินสะพัดหรือออมทรัพย์ ซึ่งได้ระบุไว้ในใบคำขอ
ใช้บริการกองทุ น ภายใน 1 เดือนนับ ตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
ตามสั ด ส่ ว นของเงิน ค่ า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น หรื อ ดำเนิ น การอื่ น ใดตามที่ บ ริษั ท จั ด การเห็ น ควร เพื่ อ รั ก ษา
ผลประโยชน์ ข องผู้ สั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น หากบริ ษั ท จั ด การไม่ ส ามารถคื น เงิ น และผลประโยชน์ ภ ายใน
กำหนดเวลานั้นได้ อั นเนื่ อ งจากความผิด พลาดของบริษัท จัด การเอง บริษัท จัด การจะชำระดอกเบี้ ยใน
อัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลานั้นให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วย
5.6 ข้อสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน
5.6.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้ งแต่ 2 คนขึ้ นไปแต่ ไ ม่เกิ น 4 คน ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ร่ว มกั น และปรากฏว่ า ผู้ ล งทุ นบางคนหรื อ
ทั้งหมดเสียชีวิต
5.6.2 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่ เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขาย
หน่วยลงทุ นของกองทุ นให้แก่บุค คลใดก็ได้ โดยบุคคลที่ บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่ เสนอขาย
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หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ให้ นั้ น รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จ ำกั ด เพี ย ง พลเมื อ งสหรั ฐ อเมริ ก า ผู้ ที่ มี ถิ่ น ฐานอยู่ ใ น
สหรั ฐอเมริก า บุ ค คลซึ่ งปกติ มี ถิ่ นที่ อ ยู่ใ นสหรัฐ อเมริก า รวมถึ งกองทรัพ ย์สิ น ของบุ ค คลดั งกล่ า ว และ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
5.6.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้ อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับ
หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือทำให้
เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือ ต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษั ทจัดการจะคำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : ไม่มี
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : ไม่มี
6.3. การสั่งซื้อหน่วยลงทุน : ไม่มี
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนเพิ่มเติม : บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ
7.3. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและยิ นยอมให้บริษัทจัดการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เป็นจำนวน
เงินที่ไม่เกินจำนวนเงินสดรับที่ได้รับจากดอกเบี้ยรับ และ/หรือรายได้จากการลงทุนสุทธิ บวก (หัก) ด้วย
กำไร (ขาดทุ น) สุ ท ธิที่ เกิ ด ขึ้นจริง และ/หรือ กำไรสะสม และ/หรือเงินต้ นที่ ได้ จ ากการไถ่ ถ อนคื นของ
พันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรั พย์สินอื่นที่กองทุนรวมลงทุนไว้ เมื่อครบอายุของพันธบัตร หุ้น กู้
หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนรวมลงทุนดังกล่าว หลังจากกันสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ของกองทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเพียงครั้งเดียว ณ
วันครบอายุโครงการ เท่ากับ มูลค่าทรัพย์สินคงเหลือทั้งหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ
แล้ว
7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ครบอายุโครงการ
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
บริษัทจัดการจะดำเนิ นการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายเพียงครั้ง
เดียว เมื่อครบอายุโครงการตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ในกรณีวันที่กำหนดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นั้นตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือตรงกับวันหยุดของประเทศที่กองทุนลงทุน (กรณีที่
มีการลงทุนในต่างประเทศ) หรือเป็นวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้บริษัทจัดการหยุด
รับ คำสั่ งซื้ อ หรือ คำสั่ งขายคื นหน่ วยลงทุ นของกองทุ นเปิ ด บริษั ท จัด การจะดำเนิ นการรับ ซื้ อ คื นหน่ ว ย
ลงทุนในวันทำการถัดไป
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อนึ่ ง ณ วันครบอายุโครงการ บริษัท จัด การขอสงวนสิ ท ธิน ำเงินลงทุ นคงเหลื อ ทั้ ง หมดของผู้ ถื อ หน่ว ย
ลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่
อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการในวันทำการถัดไป เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดหรืออนุ ญาตให้
เป็นอย่างอื่นได้ โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ให้ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ นภายใน 7 วั นทำการนั บ แต่ วั นที ท ำรายการโอนหน่ ว ยลงทุ นไปยังกองทุ น เปิ ด ไทย
พาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ปรับ ลดหรือ ยกเว้นมูล ค่ าขั้ นต่ ำของการลงทุ น/สั่ งซื้ อกองทุ นเปิ ดไทยพาณิ ช ย์ต ราสารหนี้ ระยะสั้ นหรื อ
กองทุนรวมตลาดเงินนั้นได้ขึ้นอยูก
่ ับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ ตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุ นเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาด
เงินนั้ น โดยผู้ล งทุ นสามารถขอรายละเอี ยดหนังสื อ ชี้ ชวนได้ ที่ ผู้ ส นั บ สนุ นการขายหรือ รับ ซื้ อ คื นหน่ ว ย
ลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : ไม่มี
7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :
การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 7.3 โดยบริษัท จัดการไม่จำเป็นต้องบอกกล่ าว หรือขอความยินยอมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนอีกแต่อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั้งการดำเนินการดังกล่าว
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากบริษัทจัดการ จะจัดส่งเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่คงเหลือ ใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรั บซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่ระบุที่
อยู่ไปรษณี ย์อิเล็ก ทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่ อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนภายใน 7
วันทำการนับแต่วันซื้อขายหน่วยลงทุน หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมตามวิธีการที่
ระบุในหนังสือชี้ชวน
(3) ในกรณีที่กองทุ นรวมไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แ ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือ
หน่ ว ยลงทุ น ที่ สั่ ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ตกลงที่ จ ะรั บ ชำระค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น เป็ น หลั กทรั พ ย์ ห รื อ
ทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ใ น
ข้อ 9
(4) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนหรือ
วันที่คำนวนราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นได้ แล้วแต่กรณี
เงื่อนไขอื่น ๆ :
- อนึ่ ง ณ วั นทำรายการสั บ เปลี่ ยนหน่ ว ยลงทุ น ตามข้ อ 7.6 หากผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ ยังมิ ไ ด้ เปิ ด บั ญ ชี
กองทุ นเปิ ด ไทยพาณิ ช ย์ต ราสารหนี้ ระยะสั้ นหรือ กองทุ นรวมตลาดเงิน ที่ บ ริ ษั ท จั ด การกำหนด บริษั ท
จัดการสงวนสิทธิที่ จะดำเนินการเปิ ดบัญ ชีกองทุ น เปิดไทยพาณิ ชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวม
ตลาดเงินนั้นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนเข้าโดยบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ให้ความยินยอมในการดำเนินการดังกล่าวแล้ว
- บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะเปลี่ ยนแปลงกำหนดการในการรับ ซื้ อ คื นหน่ ว ยลงทุ น หรือ ปรั บ ปรุ ง
เพิ่มเติม วิธีการขายคืนและการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ 7 โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น แล้ ว ทั้ ง นี้ เพื่ อ ประโยชน์ สู งสุ ด ของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น โดยจะประกาศผ่ า นทาง
เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท จั ด การ หรื อ ช่ อ งทางอื่ น ใดตามที่ บ ริ ษั ท จั ดการกำห นด ในกรณี ที่ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกรมสรรพากร และ/หรือหน่วยงานอื่นใด ได้มีประกาศแก้ไข เพิ่มเติม หรือ
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เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่ เกี่ยวข้องกับการซื้อ คืน/ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในอนาคต
บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นตามประกาศที่แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงนั้น
-ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนได้ตามกำหนดเวลา เนื่องจากจำเป็นต้อง
ใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุ น ตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณ
ดังกล่าว
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดดังกล่าวให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื่นตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยการ
ชำระเงิ น จะโอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝากของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ เปิ ด ไว้ กั บ ธนาค ารไทยพาณิ ช ย์ จำกั ด
(มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่น ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน
หรือจ่ายเป็ นเช็ค ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จำกั ด (มหาชน) ขีด คร่อมเฉพาะสั่ งจ่ายในนามของผู้ ถือหน่ วย
ลงทุ น และจัดส่ งทางไปรษณี ย์ล งทะเบี ยนตามที่ อยู่ที่ระบุไว้ ในคำขอใช้ บริการกองทุน หรือ วิธีอื่นใดที่
บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 10
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต
8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
กองทุนจะไม่เปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ แต่จะเปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
เฉพาะช่วงเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้น
แต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใน
ภายหลัง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการดังกล่าว
8.3. ข้อสงวนสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
8.3.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้ ง แต่ 2 คนขึ้ น ไปแต่ ไ ม่ เกิ น 4 คนถื อ หน่ ว ยลงทุ น ร่ ว มกั น และปรากฏว่ า ผู้ ล งทุ น บางคน หรื อ
ทั้งหมดเสียชีวิต
8.3.2 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุ นให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่ บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่ จะไม่สับเปลี่ยน
หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ให้ นั้ น รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จ ำกั ด เพี ย ง พลเมื อ งสหรั ฐ อเมริ ก า ผู้ ที่ มี ถิ่ น ฐานอยู่ ใ น
สหรั ฐอเมริก า บุ ค คลซึ่ งปกติ มีถิ่ นที่ อ ยู่ใ นสหรัฐ อเมริก า รวมถึ งกองทรัพ ย์สิ น ของบุ ค คลดั งกล่ า ว และ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
8.3.3 บริษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ป ฏิ เสธคำสั่ งสั บ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นของผู้ ล งทุ น หากการสั บ เปลี่ ยน
ดังกล่ าวขั ด กั บ หลั ก เกณฑ์ ของสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มี ผ ลกระทบต่ อ การบริห ารจัด การ
กองทุน หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัท
จัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
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9. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :
บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน
เงินได้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติ
พิเศษให้ ช ำระค่ าขายคื นหน่ วยลงทุ นเป็ นหลั กทรั พ ย์ห รือ ทรั พ ย์สิ นอื่ นแทนเงินได้ รวมถึ งกรณี อื่ นใดที่
เป็ นไปตามประกาศสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด โดยบริษั ท จั ด การจะกำหนดขั้ นตอนการ
ดำเนินการต่อ ไป ซึ่งขั้ นตอนที่ก ำหนดต้ องสามารถปฏิบั ติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุ นของ
กองทุนทุกราย
10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถ
ู้ ือหน่วยลงทุน :
บริษัท จัดการจะเลื่ อ นกำหนดการชำระเงิน ค่ าขายคืนหน่ วยลงทุ นแก่ ผู้ถื อหน่ วยลงทุ นที่ มีค ำสั่ งขายคื น
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่ ง
ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลา
ปกติ ซึง่ เหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับ
ซื้อ คื นหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมเปิ ดไม่ ถูก ต้ องโดยมี มูล ค่ าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิด เป็ นอัต รา
ตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้ รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การเลื่ อ นกำหนดการชำระเงิ น ค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ตาม (1) หรือ (2) บริ ษั ท จั ด การจะปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของ
การเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็ นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูล
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ
มอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่ อนกำหนดการชำระเงินค่ าขายคืนหน่วยลงทุ น หากมี ผู้ ถือ หน่วยลงทุ นสั่งขายคื น
หน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยชำระค่ าขายคืนแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง
11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :
11.1 บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่
ได้รับไว้แล้วหรือ จะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณี ที่กำหนดไว้ ซึ่งไม่
เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุ สมผลว่าเป็นกรณีดังนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดู แลผลประโยชน์แล้ว ซึ่ งให้ กระทำได้ไม่เกิ น 1 วันทำการ เว้นแต่จ ะได้รับการผ่ อนผัน
เวลาดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพ ย์หรือ ทรัพย์สินของกองทุ นเปิดได้อย่ าง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะ
ในกรณีที่กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ
10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอน
เงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับ ชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลา
ปกติ ซึง่ เหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วย
ลงทุน แก่ผล
ู้ งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริง ดังนี้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้
1. การกระทำที่ เป็นความผิด มูล ฐานหรือ ความผิ ด ฐานฟอกเงิ นตามกฎหมาย เกี่ยวกั บ การป้ องกั นและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทำที่ เป็ นการปฏิ บั ติ ต ามคำสั่ งเกี่ ยวกั บ การยึด หรือ อายัด ทรัพ ย์สิ นโดยบุ ค คลผู้ มี อ ำนาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระสำคัญ
(5) อยู่ ใ นระหว่า งดำเนิ น การเปลี่ ยนให้ บ ริษั ท จั ด การกองทุ น รวมรายอื่ น เข้ า บริ ห ารจั ด การกองทุ น รวม
ภายใต้ การจัด การของตนอันเนื่ องมาจากการที่ บริษัท จัด การกองทุ นรวมรายเดิ มไม่ สามารถดำรงความ
เพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการ
ดำรงเงิน กองทุ น ของผู้ ป ระกอบธุ รกิ จ การจั ด การกองทุ น รวม การจั ด การกองทุ น ส่ ว นบุ ค คล การเป็ น
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ เป็นหน่วยลงทุนและ
การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
(6) อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันข้อ 22.1.1 (4)
11.2 เมื่อปรากฏเหตุซึ่งส่งผลให้ บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับ ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่ รับไว้
แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1 และบริษัทจัดการ
ประสงค์จะดำเนินการดังกล่าว ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึง
การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้ อหรือคำสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(2) บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่ง
ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น พร้ อ มทั้ งแสดงเหตุ ผ ล และรายงานแผนการดำเนิ น การของกองทุ น เปิ ด นั้ น ให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
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(3) ในกรณี ที่ บริษัท จัดการไม่ขายหรือไม่รับ ซื้อ คื นหน่ วยลงทุ นหรือหยุดรั บ คำสั่ งซื้ อหรือ คำสั่ งขายคื น
หน่วยลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทำการ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้ ก่อน
การเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) บริษั ท จัด การจะรายงานการเปิ ด รับ คำสั่ งซื้ อ หรื อ คำสั่ งขายคื นหน่ ว ยลงทุ น และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซือ
้ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึง
การเปิดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้
ทราบถึงการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
11.3 บริษัทจัดการหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่ งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัท
จัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่า ตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิด
เป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหน่วย
ลงทุ นไว้แล้ วให้ ท ราบถึ งการหยุด ขายหน่วยลงทุ น ตลอดจนเปิ ดเผยต่อ ผู้ ถือ หน่ วยลงทุ นรายอื่นและผู้
ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
เพื่ อ คุ้ ม ครองประโยชน์ ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น หรื อ ในกรณี ที่ มี ค วามจำเป็ น เพื่ อ รั ก ษาเสถี ย รภาพทาง
เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุด
รับคำสั่งซื้อหรือ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาที่ สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทั้ งนี้ ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รั บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้
13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ “ผู้มีเงินลงทุนสูง” เว้น
แต่เป็นการโอนทางมรดก ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
14. การจ่ายเงินปันผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
14.3. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : ไม่มี
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุ นรวม
ทั้งหมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.79 ต่อปีของมูลค่าจด
ทะเบียนกองทุนรวม
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
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ประมาณการค่ า ธรรมเนี ย มการจัด การรายปี ในอั ต ราไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 2.14 ต่ อ ปี ของมู ล ค่ า จดทะเบี ย น
กองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ทั้งนี้ ในกรณี ที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ โดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน มีมูลค่า
น้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัท จัดการจะเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการจัด การไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อ ปีของ
มูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
ประมาณการค่ า ธรรมเนี ย มผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ รายปี ในอั ต ราไม่ เกิ น ร้อ ยละ 0.11 ต่ อ ปี ของมู ล ค่ า จด
ทะเบียนกองทุนรวม
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าจด
ทะเบียนกองทุนรวม
15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
ไม่มี
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย :
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
ไม่มี
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
ทั้งนี้ เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 15.2.1 15.2.5 จะต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมรวมของกองทุน
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 2,140,000 บาท ซึ่งจะเรียก
เก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของ
กองทุนรวมทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณา
ประชาสั ม พั น ธ์ ค่ า สื่ อ โฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นการตลาด ค่ า อบรมเผยแพร่ค วามรู้ และ
สัมมนาแนะนำกองทุนรวม
(2) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการสอบบัญชี ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายตรวจสอบทรัพย์สิน
ในประเทศ และต่างประเทศ
(3) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่ง หนังสือชี้ชวนรายละเอียดโครงการกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสำคัญ ส่วนข้อมูลกองทุนรวม รวมถึงเอกสารประกอบการขายอื่น ๆ
(4) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ ตามอัตราที่ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศกำหนดเป็นการ
ทั่วไปในการให้บริการ ตามที่จ่ายจริง แต่จะไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม ทั้ งนี้ อั ตราดั งกล่ าวอาจมีก ารเปลี่ ยนแปลงไปตามที่ ผู้ เก็ บ รักษาทรัพ ย์ สิน ในต่า งประเทศเรียกเก็ บ
(ถ้ามี)
(5) ค่าจัดทำและ/หรือจัดส่งรายงาน ข่าวสาร ข้อมูลใดๆแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ ยวข้องกับ
กองทุนรวมโดยตรง หนังสือบอกกล่าวประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงค่าประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
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ตลอดจนข่ า วสาร ข้ อ มู ล ที่ บ ริษัท จัด การมี ห น้ า ที่ จั ด ทำ และ/หรือ จั ด ส่ งตามที่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกำหนด
(6) ค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบจองซื้อหน่วยลงทุน ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบสั่งขายหน่วยลงทุน ใบยืนยันการ
ซื้อและขายหน่วยลงทุน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่น ๆ เกี่ยวกับกองทุนรวม
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค และนำเงินเข้าบัญ ชีสำหรับ
การรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุน
(8) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งและ/หรือจัดการกองทุนที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
และ/หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมคำขอจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมใน
การจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการจัดการเป็นกองทุนรวม ค่าไปรษณียากร ค่าแปลเอกสารต่า ง ๆ
ค่าอากรแสตมป์ต่าง ๆ ค่าดำเนินงานอื่น ๆ เป็นต้น
(9) ค่ าใช้ จ่า ยในการติ ด ตามทวงถามหรื อ การดำเนิ นคดี เพื่ อ การรับ ชำระหนี้ ใ ด ๆ ของกองทุ นรวมทั้ ง
ค่าใช้จ่า ยในการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ เช่น ค่าที่
ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าสืบทรัพย์และ/หรือบังคับคดี ค่าใช้จ่าย
ในด้านนิติกรรม ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ เป็นต้น
(10) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของกองทุนรวม ได้แก่ ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี)
ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษั ท จั ด การ เพื่ อ ประโยชน์ ของผู้ ถือ หน่ วยลงทุ น หรือ เมื่ อ ได้ รับ คำสั่ งจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(11) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือ กฎหมายกำหนด
(12) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่ มเติมโครงการ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอ
มติผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
(13) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม
(14) ค่าที่ปรึกษากฎหมาย (ถ้ามี) ที่ปรึกษาการเงินอื่น ๆ (ถ้ามี)
(15) ค่ า บริก าร และ/หรื อ ค่ าธรรมเนี ยมธนาคาร และ/หรื อ ค่ าภาษี อ ากร และ/หรื อ ค่ าใช้ จ่ า ยต่ า ง ๆ ที่
เกี่ ยวเนื่ อ งกั บการจัด หา ได้มา รับ มอบ ส่ ง มอบ ดู แลเก็บ รัก ษา ปกป้อ งผลประโยชน์ ซึ่ งสิ นทรัพ ย์ห รือ
หลั ก ทรั พ ย์ ต่ า ง ๆ ของกองทุ น ที่ น อกเหนื อ ไปจากที่ ได้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นข้ อ 15.2.2 “ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์รายปี”
(16) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade)
(17) ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า ง ๆ และค่ า ธรรมเนี ย มที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช่ ว งการชำระบั ญ ชี แ ละเลิ ก กองทุ น รวม เช่ น
ค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชำระบัญชีกองทุนรวม เป็นต้น
(18) ค่ า นายหน้ า ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ที่ ซื้ อ หรื อ ขายเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการจั ด การกองทุ น รวมซึ่ งได้ รวม
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม หรื อ ภาษี อื่ น ๆ ตามที่ ก องทุ น จะถู ก เรี ย กเก็ บ เมื่ อ สั่ ง ซื้ อ หรื อ สั่ ง ขายหลั ก ทรั พ ย์ แ ล ะ
ค่าธรรมเนียมการทำรายการในต่างประเทศ
(19) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น
(20) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน ซึ่งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียก
เก็บจากกองทุนรวมตามจำนวนเงิน และเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะไม่เกิ นร้อ ยละ 0.11 ต่อปี ของมูล ค่ าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัท จัดการจะเป็นผู้ รับผิ ดชอบ
ส่วนที่เกินอัตราที่กำหนด
ค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายต่ าง ๆ ที่ เรียกเก็บ จากกองทุนรวมตามข้อ 15.1 - 15.2 รวมภาษีมูล ค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม
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ทั้งนี้ ในกรณี ที่ อัตราภาษี มูล ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิ จเฉพาะ หรือภาษี อื่นใดมี การเปลี่ยนแปลง บริษัท จัดการ
สงวนสิ ท ธิ ใ นการปรั บ ปรุงอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ งหมดของกองทุ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม
หรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิ จารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือ
เปลี่ ยนแปลงอัต ราค่ าธรรมเนี ยมที่ เรียกเก็บ จากผู้ ล งทุ นหรือ ผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น โดยบริษั ท จั ด การจะติ ด
ประกาศรายละเอี ยดดั งกล่ าว ณ สำนั ก งานของบริษัท จัด การ สำนั ก งานใหญ่ และสำนั กงานสาขาของ
ผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
อนึง่ การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่ อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อน
การเปลี่ยนแปลง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) : มี
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุ นเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่ าหน่วย
ลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
กลุ่มหรือแต่ละรายในอั ตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บ
หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติ ด
ประกาศรายละเอี ยดดั งกล่ าว ณ สำนั ก งานของบริษัท จัด การ สำนั ก งานใหญ่ และสำนั กงานสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยจะเป็นไปเพื่อ ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อน
การเปลี่ยนแปลง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
ในอัตรา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
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หรือตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ โดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที่ยน
ื่ คำขอโอนหน่วยลงทุน
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริก าร ในกรณีที่ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล
ที่อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณี
หายและอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
ตามที่จ่ายจริง
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัท
จั ด การหรื อ นายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น ดำเนิ น การให้ ผู้ ล งทุ น หรื อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น เป็ น กรณี พิ เ ศษ
นอกเหนื อ จากการดำเนิ น การตามปกติ ข องบริษั ท จั ด การหรื อ นายทะเบี ยนหน่ วยลงทุ น และ/หรือ การ
ดำเนิ น การใด ๆ ซึ่ ง พิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า เป็ น ความประสงค์ เ ฉพาะตั ว ของผู้ ล งทุ น หรื อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น เช่ น
ค่ า ธรรมเนี ย มการออกหนั งสื อ รั บ รองฐานะการเงิน / รับ รองยอดหน่ ว ยลงทุ น ค่ าธรรมเนี ย มการค้ น หา
เอกสารจากศูนย์เอกสารของนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นต้น ตามอัตราที่บริษั ทจัดการหรือนายทะเบียน
หน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่ าว บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเก็บ หรือเปลี่ยนแปลงอัตราธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นได้โดยไม่
ต้องดำเนินการแจ้งผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุ นล่วงหน้า โดยบริษัท จัดการจะติด ประกาศรายละเอียด
ดังกล่าว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่ าง ๆ ที่เรียกเก็บ จากผู้สั่ งซื้ อหรือผู้ถือ หน่ วยลงทุ นตามข้ อ 15.3 รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของผู้สั่งซื้อหรือ ผู้ถือหน่วย
ลงทุน
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ อัตราภาษี มูล ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิ จเฉพาะ หรือภาษี อื่นใดมี การเปลี่ยนแปลง บริษัท จัดการ
สงวนสิ ท ธิ ใ นการปรั บ ปรุงอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ งหมดของกองทุ นให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 ทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ค รั้งแรกเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม และในทางบั ญ ชีจะตัด จ่ายเป็ น
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมทุกวัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทำการเรียกเก็บจากกองทุนภายใน 5 วันทำการนับ
แต่วันที่บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือรอบระยะเวลาอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด
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15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

การดำเนินการของบริษัทจัดการ

1. การเพิม
่ ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย
1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อน
การเรียกเก็บเพิ่มขึ้น

1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ1
(มีการกำหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่า
สามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้)
1.1.2.1 กรณีเกิน >5% ของอัตราที่
ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพเิ ศษ3 และแจ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วันทีเ่ ปลี่ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตรา
ที่ระบุไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถอ
ื หน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ่มขึ้น และแจ้งให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่
เปลี่ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ

บริษัทจัดการต้องขอมติ3 เพือ
่ แก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย
2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่
วันที่มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ

ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือ
ว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบการแก้ไข
โครงการในเรื่องดังกล่าว

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวเพิ่มขึ้น
1

การเปิ ด เผยข้ อ มูล ต้ อ งกระทำโดยวิ ธี ก ารที่ เหมาะสมอั นทำให้ มั่ น ใจได้ ว่ า ผู้ ล งทุ น ได้ รับ ทราบข้ อ มู ล
ดังกล่าวอย่างทัว่ ถึง
2

ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลั กเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอ
มติผู้ถือหน่วยลงทุนและการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
3

15.6. หมายเหตุ :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิด ชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ 15 รายการ
ใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการได้ ทั้งนี้ ขึ้ นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุ น หลักเกณฑ์ แ ละวิธีก ารดำเนินการในกรณี ที่ มูลค่ าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง :
16.1. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ
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16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และตามที่ ส มาคมบริษั ท จั ด การลงทุ นกำหนดโดยได้ รับ ความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมูล ค่ าทรัพ ย์สิ นสุ ท ธิ ของกองทุ นรวมจะคำนวณจากมู ล ค่ า ทรัพ ย์สิ นสุ ท ธิของกองทุ นรวมในส่ วนที่
ลงทุนในประเทศ บวกกับมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด/คำนวณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ
เช่ น การใช้ ร าคาหลั ก ทรั พ ย์ ใ นการอ้ า งอิ ง หรื อ ตรวจสอบราคาหรื อ อั ต ราผลตอบแทนของตราสาร/
หลั กทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่ างประเทศ การใช้อั ตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่ างประเทศ เพื่ อคำนวณมู ลค่ า
ทรัพย์สิ นสุท ธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุ น ราคาขายและรับซื้ อคื นหน่วยลงทุ นเป็นเงินบาท บริษัท จัดการจะใช้
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่เป็นไปตามกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงาน
อื่นใดที่ เกี่ ยวข้ อ ง ซึ่ ง ได้ รับ ความเห็ นชอบจากสำนั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ ประกาศของ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถึงที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมในอนาคต
ทั้งนี้ การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้แหล่งข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศของ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ณ วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
เป็นหลัก อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธก
ี าร กำหนด/คำนวณมูลค่ายุตธ
ิ รรม
ของตราสาร/หลัก ทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศในภายหลั งได้ ตามที่ บ ริษัท จัด การเห็ นสมควร เช่ น
เพื่อให้สอดคล้อง/รองรับระบบการดำเนินงานของบริษัทจัดการในอนาคต เป็นต้น รวมถึงในกรณีหากเกิด
เหตุ ก ารณ์ เช่ น เหตุ ก ารณ์ ไ ม่ ป กติ ท างการเมื อ งหรื อ สภาวะตลาดและเศรษฐกิ จ มี ค วามผั น ผวน หรื อ
เหตุ ก ารณ์ อื่ น ใดอั น เป็ น เหตุ ใ ห้ ไ ม่ ส ามารถใช้ แ หล่ ง ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วได้ เป็ น ต้ น โดยการเปลี่ ย นแปลง
ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรือ ประกาศของสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในปั จ จุ บั น รวมถึ งที่ มี ก ารเปลี่ ยนแปลง แก้ ไ ข
เพิ่ มเติ มในอนาคต กล่ า วคื อ บริ ษัท จัด การอาจเปลี่ ยนแปลงแหล่ งที่ ม าของการใช้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ราคา
และ/หรืออัตราผลตอบแทนของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศที่ใช้อ้างอิง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถ
อ้างอิงได้ อาทิ Reuters หรือ APEX เป็นต้น
2. บริษัท จัด การจะคำนวณและประกาศมูล ค่ าทรัพ ย์สินสุท ธิ มูล ค่ าหน่ วยลงทุ น ราคาขายหน่ว ยลงทุ น
และราคารับซือ
้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(2.1) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างน้อยในวันดังนี้
(ก) คำนวณทุ ก สิ้ นวั นทำการก่ อ นวันทำการซื้ อขายหน่ ว ยลงทุ น และประกาศภายในวันทำการซื้ อ ขาย
หน่วยลงทุน
(ข) คำนวณทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทำการถัดไป
(ค) คำนวณทุกสิ้นวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน และประกาศภายในวันทำการถัดไป
(ง) คำนวณทุกสิ้นวันที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่า
หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และประกาศภายในวันทำการถัดไป
(2.2) คำนวณและประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างน้อยในวันดังนี้
(ก) คำนวณทุ ก สิ้ นวั นทำการก่ อ นวันทำการซื้ อขายหน่ ว ยลงทุ น และประกาศภายในวันทำการซื้ อขาย
หน่วยลงทุน
(ข) คำนวณทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่ วยลงทุนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังกล่าวเป็นเกณฑ์ใน
การคำนวณราคา และประกาศภายในวันทำการถัดไป
3. การประกาศราคามูลค่าและราคาตามข้อ 2. บริษัทจัดการจะปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
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(3.1) การใช้ ตั วเลขทศนิ ยมของมูล ค่ าทรัพ ย์สิ นสุ ท ธิ มู ล ค่ าหน่ วยลงทุ น ราคาขายและราคารับ ซื้ อ คื น
หน่วยลงทุ น หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยต้องได้ รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
(ก) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
(ข) คำนวณมูลค่ าหน่วยลงทุนเป็นตั วเลขโดยมี ทศนิ ยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษทศนิยมตาม
หลั ก สากล สำหรับ มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น เพื่ อ ใช้ ใ นการคำนวณราคาขายหน่ ว ยลงทุ น จะปั ด เศษทศนิ ย ม
ตำแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยม
ตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง
(ค) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ คำนวณได้ใน (3.1) (ข) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่ ง โดย
ตัดทศนิ ยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นตามที่ คำนวณได้ ใน
(3.1) (ข)
(ง) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธี การปัดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล แต่ใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้า
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
(3.2) บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบโดยการประกาศทาง Website ของ
บ ริ ษั ท จั ด ก า ร : www.scbam.com ห รื อ ช่ อ ง ท า ง อื่ น ที่ เ ห ม า ะ ส ม เ ช่ น NAV Center:
www.thaimutualfund.com หรือหนังสือพิมพ์รายวัน เป็นต้น
บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฎเหตุดังกล่าว
ประกาศราคาขายหน่ วยลงทุ นและ/หรือ ราคารับ ซื้ อ คื นหน่ วยลงทุ นของวันทำการซื้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ น
ล่าสุดภายใน 1 วันทำการ
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
บริษัท จัด การจะประกาศมูล ค่ า ทรัพ ย์สิ นสุ ท ธิ มู ล ค่ า หน่ วยลงทุ น และราคาหน่ วยลงทุ น ให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ย
ลงทุนทราบผ่าน Website ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม เช่น NAV
Center: www. thaimutualfund.com หรือหนังสือพิมพ์รายวัน เป็นต้น
อนึ่ง หากมีเหตุทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศผ่าน Website ของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการ
อาจพิจารณาประกาศผ่านช่องทางอืน
่ แทน เช่น NAV Center หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่นใด
ที่เหมาะสม เป็นต้น
ทั้ งนี้ บริษัท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ เปลี่ ยนแปลงช่ อ งทางการประกาศอื่ นแทนการประกาศผ่ าน Website
ของบริษัทจัดการ เช่น NAV Center หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมโดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
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16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
ส่วนที่ 1 การดำเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคา
หน่วยของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง
ข้อ กรณีที่มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถก
ู ต้อง
1.

< 1 สตางค์
หรือ < 0.5 %
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที่
ถูกต้อง

การดำเนินการของบริษัทจัดการ

ระยะเวลา

1.1 จัดทำและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง ภายใน 7 วันทำ
ความไม่ถก
ู ต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญดังนี้ การนับแต่วันที่
พบว่ามูลค่า/ราคา
1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง
หน่วยไม่ถูกต้อง
1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที่ถูกต้อง
1.1.3 สาเหตุที่ทำให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถก
ู ต้อง
1.1.4 มาตรการป้องกันเพือ
่ มิให้มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง ในกรณีทค
ี่ วามไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
1.2 ในกรณีที่สาเหตุทท
ี่ ำให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนือ
่ งถึงการคำนวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั้งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

2.

≥1 สตางค์
และ ≥ 0.5 %
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที่
ถูกต้อง

ตั้งแต่วันที่พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทว
ั่ ไป
2.1.1 คำนวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลังตั้งแต่วันที่
พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถก
ู ต้องจนถึงวันที่มล
ู ค่า/ราคา
หน่วยถูกต้อง
2.1.2 ดำเนินการดังนี้ เฉพาะวันที่มูลค่า/ราคาหน่วย
เข้าเงือ
่ นไข ตาม 2.
2.1.2.1 จัดทำรายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลัง1

ภายในวันทำการ
ถัดจากวันที่พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วย
(ก) รายงานต้องมีสาระสำคัญตามทีก
่ ำหนดไว้ใน 1.1 โดย
ไม่ถูกต้อง
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการดำเนินการของ
บริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูล
ตาม 1.1.4
(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่สง่
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันทำการ
ถัดจากวันที่
คำนวณมูลค่า/
ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ้น
ภายในวันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์
รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม
2.1.2.1
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ข้อ กรณีที่มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถก
ู ต้อง

การดำเนินการของบริษัทจัดการ

2.1.2.32 ดำเนินการโดยวิธก
ี ารใด ๆ เพือ
่ ให้ผู้ลงทุน
สามารถรับทราบชื่อกองทุนที่มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยและวัน เดือน ปี ที่มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ระยะเวลา

ภายใน 3 วันทำ
การนับแต่วันที่
ผู้ดูแล
ผลประโยชน์
รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิม
่ เติมเฉพาะกองทุนเปิด โดย
ดำเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวันทีเ่ ข้าเงื่อนไข
ตาม 2.
2.2.1 จัดทำรายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงาน
การแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่ในส่วน
ของการดำเนินการของบริษท
ั จัดการเมือ
่ พบว่าราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง
2.2.2 ชดเชยราคาตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 2 ให้
แล้วเสร็จ
2.2.3 ดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ซอ
ื้ หรือ
ผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา

2.2.4 จัดทำมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยไม่
ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนารายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
ให้บริษัทจัดการส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสำเนารายงานดังกล่าว
แทน

ตาม 2.1.2.1

ภายใน 5 วันทำ
การนับแต่วันที่
ผูด
้ ูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไข
ราคาหน่วย
ย้อนหลังและ
รายงานการชดเชย
ราคา
ภายใน 7 วันทำ
การนับแต่วันที่
ผูด
้ ูแล
ผลประโยชน์
รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม
2.1.2.1

1

ให้บ ริษั ทจัดการจัดให้ มีสำเนารายงานไว้ ณ ที่ท ำการของบริษั ทจัดการ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เข้าตรวจ
2

ไม่ใช้กับกองทุนปิดที่มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่ วย
ตามระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที่ 2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที่ 1 ให้ บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. ราคาหน่วยที่ไม่ถก
ู ต้อง < ราคาหน่วยทีถ
่ ูกต้อง
1.1 กรณีขาย

1.1.1 กรณีที่ผู้ซื้อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ซื้อหน่วยเป็นจำนวน
ซึง่ มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถก
ู ต้อง
1.1.2 กรณีที่ผซ
ู้ ื้อไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้จา่ ยเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
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1. ราคาหน่วยที่ไม่ถก
ู ต้อง < ราคาหน่วยทีถ
่ ูกต้อง
เป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่
1.1.3 กรณีที่ผู้ซอ
ื้ มีหน่วยเหลืออยู่นอ
้ ยกว่าจำนวนหน่วยที่จะต้องลด3 ให้ดำเนินการ
ดังนี้
1.1.3.1 ดำเนินการตาม 1.1.2 หรือ
1.1.3.2 ลดจำนวนหน่วยทีเ่ หลืออยู่นั้น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการ ให้
กองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่
1.2 กรณีรับซื้อคืน

1.2.1 กรณีที่ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ่มจำนวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยทีถ
่ ูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้
ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที่ผู้ขายคืนไม่มห
ี น่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุน
เปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที่ไม่ถก
ู ต้อง > ราคาหน่วยทีถ
่ ูกต้อง
2.1 กรณีขาย

2.1.1 เพิ่มจำนวนหน่วยของผู้ซื้อเป็นจำนวนซึ่งมีมล
ู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถก
ู ต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื้อ

2.2 กรณีรบ
ั ซื้อคืน

2.2.1 กรณีที่ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยที่
ถูกต้อง
2.2.2 กรณีที่ผู้ขายคืนไม่มห
ี น่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัท
จัดการให้กองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่
2.2.3 กรณีที่ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่นอ
้ ยกว่าจำนวนหน่วยที่จะต้องลด3 ให้
ดำเนินการดังนี้
2.2.3.1 ดำเนินการตาม 2.2.2 หรือ
2.2.3.2 ลดจำนวนหน่วยทีเ่ หลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่

ไม่ ใช้ กั บ กรณี ที่ ราคาหน่ ว ยไม่ถู ก ต้ อ งมี ส าเหตุ ม าจากปั จ จั ยภายนอกที่ ไ ม่ อ าจควบคุ ม ได้ เช่ น ราคา
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์ห รือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์รบ
ั รองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
3

หมายเหตุ 1. ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่า
ไม่ถึ ง 100 บาท บริษัท จัด การอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่ มี การจ่ายเงิน ให้ผู้ ถื อ
หน่ วย แต่ ถ้ า บุ ค คลดั งกล่ า วไม่มี ส ถานะเป็ นผู้ ถื อ หน่ ว ยแล้ ว ให้ บ ริ ษั ท จั ด การชดเชยราคาให้ แล้ ว เสร็ จ
ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื้อหน่วย
ตาม 2.1 บริษท
ั จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้
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17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
17.5. ที่ปรึกษา :
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ :
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :
17.6. ผูส
้ อบบัญชี :
ชื่อ : นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา
ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
ชื่อ : นางสาวชื่นตา ชมเมิน
ชื่อ : นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา
ชื่อ : นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์
ชื่อ : นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล
ชื่อ : นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล
ชื่อ : นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล
ชื่อ : นาย ประสิทธิ์พร เกษามา
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :
บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็น
บุ ค คลที่ ไ ด้ รับ ความเห็ น ชอบตามประกาศว่ า ด้ วยการให้ ค วามเห็ นชอบผู้ ส อบบั ญ ชี โดยบริษั ท จั ด การ
จะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไม่มี
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม :
18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ เดือน
18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่
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18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :
วันที่ สิ้ นสุ ดรอบบั ญ ชี ประมาณ 1 ปี แต่ ไม่ต่ ำกว่า 11 เดื อน และไม่เ กิน 1 ปี 1 เดื อน นั บ ตั้ งแต่ วันที่ จด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
19. การขอมติ ของผู้ ถื อหน่วยลงทุ น และวิธีการแก้ไขโครงการจั ดการกองทุ นรวม หรื อแก้ ไข
วิธีการจัดการ :
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีจัดการ ให้กระทำโดยการขอมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือการขอให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามมาตรา 129/1
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษมีจำนวนไม่เกิ นร้อยละ 55 หรือไม่เกิ นร้อ ยละ 80 หรือในกรณี ที่ เป็นกองทุ นรวมที่ มีก ารแบ่งชนิ ด
หน่วยลงทุ น หากปรากฏว่ามติเสี ยงข้างมากหรือมติ พิเศษเมื่ อคำนวณเฉพาะหน่ วยลงทุ นแต่ ละชนิ ด มี
จำนวนไม่ เ กิ น ร้อ ยละ 55 หรื อ ไม่ เกิ นร้ อ ยละ 80 แล้ ว แต่ ก รณี ให้ บ ริษั ท จั ด การกองทุ น รวมส่ งเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ รับรองผล
การนับมตินั้น
ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบแทนการขอ
มติผู้ถือหน่วยลงทุน โดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้
(1) การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ทำให้สิทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที่สอดคล้องกับ
นโยบายการลงทุน
(4) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) และ (3)
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทำ
ให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง
ในกรณี ดังต่อไปนี้ให้ถือว่า สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการใน
เรื่องดังกล่าว
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น ในกรณีดังนี้
(ก) การลดมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ่มจำนวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(ง) การเพิ่มความถี่ของการส่งคำสั่ งซื้ อขายหน่วยลงทุ นในแต่ ละช่วงเวลา ซึ่งไม่ก ระทบต่อสถานะการ
ลงทุนของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ ต้อ งดำเนินการให้ เป็นไปตามพระราชบั ญ ญั ติห ลัก ทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ่ มเติมเพื่อเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อได้ รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.แล้ว
(5) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด ให้เป็นไปตามที่ประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด
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การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นอกเหนือจากวรรค
สามและวรรคสี่ บริษัทจัดการจะยื่นคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตาม
คู่ มื อ สำหรั บ ประชาชนผ่ า นระบบที่ จั ด ไว้ บ นเว็ บ ไซต์ ข องสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และชำระ
ค่าธรรมเนียมต่อ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคำขอพร้อม
ทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทำโดยการขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ซึ่งจะดำเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุนก็ได้
บริ ษั ท จั ด การจะแจ้ ง การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โครงการจั ด การกองทุ น รวมหรื อ วิ ธี ก ารจั ด การให้ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งแจ้งไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและเผยแพร่ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไป
สามารถเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีมติให้แก้ไข
อย่างไรก็ดี ในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งใด ไม่ว่าจะโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโดย
การส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากผู้ถือหน่วยลงทุนเห็นว่า มติของผู้ถือหน่วยลงทุนในครั้งนั้น
ไม่ช อบด้ว ยกฎหมายหรรือบริษั ท หลั ก ทรัพ ย์ฝ่า ฝืนหรือ ไม่ ปฏิ บั ติ ตามมาตรา 129/2 หรือ ฝ่า ฝืนหรือ ไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา 129/3 ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5
คนและมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวยหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ วทั้งหมด
ของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น จะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติของผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งนั้นก็ได้ แต่
ต้องร้องขอต่อศาลภายใน 45 วันนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้แก้ไข
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้สิทธิขอเพิกถอนมติตามมาตรา 129/4 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทำและส่งรายงานการใช้สิทธิดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ชักช้า
(2) จั ด ท ำและส่ งรายงานเพื่ อแสดงความคื บ ห น้ า ของการดำเนิ น การดั งกล่ า วให้ แ ก่ สำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้สิทธิขอเพิกถอนมติ หรือ
เมื่อมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ
(3) เปิดเผยรายงานตาม (1) และ (2) ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุ น ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไป
ตามข้อ กำหนดในข้ อผูก พันระหว่างผู้ถือ หน่วยลงทุ นกั บบริษัท จัด การกองทุ นรวม ทั้ งนี้ การขอมติ เพื่ อ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา
129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกำหนดอื่น ๆ :
20.1 บริการข้อมูลกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการปรั บ ปรุง แก้ ไขเปลี่ ย นแปลง เพิ่ ม เติ ม รู ป แบบการบริ ก าร และ/หรื อ
วิ ธี ก าร ในการนำส่ ง เผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร รายงานต่ า ง ๆ และ/หรื อ หนั ง สื อ ของบริ ษั ท จั ด การถึ ง
ผู้ล งทุ น /ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รวมถึ งอาจจัด ให้ มี รูป แบบการตอบรั บ ข้ อ มู ล อื่ น (ถ้ า มี ) เช่ น ผ่ า นช่ องทาง
อิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ
้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันเริ่มดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่ง
การดำเนินการเกี่ ยวกับ เรื่องดั งกล่ า วมีวัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ลดระยะเวลา ค่ าใช้ จ่ายในการนำส่ ง และ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันนี้ ซึ่งบริษัทจัดการได้คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ ทั้ งนี้ ในการนำส่งจดหมาย/หนังสือถึงผู้ถือหน่วยลงทุ น อาทิ กรณี การ
แก้ ไ ขโครงการ การขอมติ การเลิ ก โครงการกองทุ น รวม บริ ษั ท จั ด การจะดำเนิ น การโดยเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
20.2 ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี)
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุน
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รวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุ นชนิดดังกล่ าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพี ยงรายเดียว จะนั บ
คะแนนเสียงของผูถ
้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่
20.3 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)
20.3.1 บริ ษั ท จั ด การอาจรั บ ผลประโยชน์ ต อบแทนเพื่ อ กองทุ น จากบุ ค คลที่ เ ป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร อั น
เนื่ อ งมาจากการใช้ บ ริก ารของบุ ค คลดั ง กล่ า วในการจั ด การกองทุ นได้ แต่ ต้ อ งเป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ ต อบแทนที่ รับ ไว้ นั้ น ต้ อ งเป็ น ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี มู ล ค่ า ในทางเศรษฐกิ จ และต้ อ งเกี่ ย วกั บ
บทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แ สดงให้เห็นว่าบริษั ทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อ ยครั้งเกินความจำเป็ น
เพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)
ในการจัด สรรผลประโยชน์ ตามวรรคหนึ่ งให้แก่กองทุ นที่ อยู่ภายใต้ การบริห ารจัดการของบริษั ท จั ดการ
บริษั ท ต้ อ งกระทำด้ ว ยความเป็ น ธรรมและคำนึ ง ถึ งลั ก ษณะและประเภทหลั ก ทรั พ ย์ที่ อ าจมี ไ ว้ ไ ด้ ข อง
กองทุนนั้นด้วย
20.3.2 ในกรณีที่บริษท
ั จัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตามข้อ 20.3.1 บริษัทจัดการจะ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชีและรายงานรอบระยะเวลาหก
เดือนด้วย
20.4 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ
ผูถ
้ ือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ
ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการ
ให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
บริ ษั ท จั ด การ เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น และ/หรื อ
กฎหมายต่าง ๆ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการมีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือระงับ และ/หรือ
ยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุ น
ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุ นไม่ให้ค วามร่วมมือในการให้ข้อ มูล และ/หรื อจัดส่ งเอกสารหรือหลั กฐานใดให้แก่
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษั ทจัดการตามที่บริษั ทจัดการกำหนด หรือให้ข้อมูล
และ/หรือ จั ด ส่ งเอกสารหรื อ หลั ก ฐานใดให้ แ ก่ บ ริ ษั ท จั ด การ และ/หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากบริ ษั ท
จัดการไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด
(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุ รกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/
หรือ ใช้เป็นช่อ งทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่ อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่าง ๆ
(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน
รวม ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุ รกิจจัดการลงทุ น หรือชื่ อเสียง
ของบริษัทจัดการ
นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ
เปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่หน่วยงานราชการ หรือ
หน่ วยงานที่ มีอ ำนาจกำกั บ ดู แลตามกฎหมายต่ าง ๆ หรือ บุ ค คลอื่ นใด เพื่ อ ประโยชน์ใ นการปฏิบั ติ ต าม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ
ทั้งนี้ คำว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือคำว่า “กฎหมายต่าง ๆ” นั้น ให้
มีความหมายรวมถึงกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ที่กองทุนรวมได้มีการลงทุนในประเทศนั้น ๆ ด้วย
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20.5 ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance
Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าว
กำหนดให้ ส ถาบั น การเงิ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ สั ญ ชาติ อ เมริ กั น นอกประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (Foreign Financial
Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญ ชี ของบุคคลที่อยู่ในบังคั บต้องเสียภาษี ให้ กับประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญ ชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อ ยู่ถาวรในสหรัฐอเมริก า
และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าใน
ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่
คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตน
กับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงิน
ของบุ ค คลสั ญ ชาติ อ เมริ กั น และบุ ค คลที่ มี ลั ก ษณะตามหลั ก เกณฑ์ ที่ FATCA กำหนดหน้ า ที่ ใ นการ
ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลู กค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการ
กำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
(กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้น
จะได้รับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการ
ขายทรั พ ย์ สิ น ทางการเงิ น ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (เงิ น ลงทุ น ทางตรง) ซึ่ ง จะเริ่ ม ต้ น ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ น ต้ น ไป และเงิ น ลงทุ น ทางอ้ อ มในทรั พ ย์ สิ น ทางการเงิ น ของประเทศ
สหรัฐอเมริก า (Pass-thru) ซึ่ งอาจรวมถึ งเงิน ฝากและเงินลงทุ นกั บ สถาบันการเงินอื่ น ๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้ นตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้ สถาบั นการเงินของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่ เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อ กำหนดของ FATCA (ซึ่ งรวมถึงธนาคารและ
สถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่
ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบัน การเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝาก
ทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA
อาจจะปฏิเสธหรือ ระงับ การทำธุ รกรรมทางการเงิน หรื อ ยุ ติ ค วามสั ม พั นธ์ ท างธุ รกิ จ กั บ กองทุ น รวมหรื อ
บริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุ น
ได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึ งอาจทำให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื่ อ มิ ใ ห้ บ ริ ษั ท จั ด การและกองทุ น รวมได้ รั บ ผลกระทบในการดำเนิ น งานรวมทั้ ง เพื่ อ เป็ น การรั ก ษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษั ทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพัน
ตนเพื่อ ปฏิบั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ และข้ อ กำหนดของกฎหมายต่ างประเทศที่ เกี่ ยวข้ อ ง และเพื่ อ ให้ บ ริษั ท
จัด การและกองทุ นรวมสามารถปฏิบั ติ ต ามภาระผู ก พั นภายใต้ ข้อ กำหนดและหลั กเกณฑ์ ของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่ งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ
กองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้ส นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน)
จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุ คคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่ง
ข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ
จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้ รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนนั้นกับ บริษัท จัดการ ให้กั บหน่ วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้ อกำหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์
ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการ
ให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการ
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แจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่ง หลักฐานเพื่อยืนยันการ
เข้ า ร่ว มใน FATCA หรือ กฎหมายต่ า งประเทศที่ เกี่ ย วข้ อ ง (ในกรณี ที่ เป็ น ลู ก ค้ า สถาบั นการเงิน ) ทั้ ง นี้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบที่ จะเกิด ต่อ กองทุ นหรือผู้ ถือหน่วยลงทุ นโดยรวม รวมทั้ งเพื่ อให้
กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบ
รับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือ หลายอย่ า งดั งต่ อ ไปนี้ ต ามความจำเป็ น และความเหมาะสม โดยถื อ ว่ า ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ดั งกล่ า ว
รับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำ
ขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ / สับเปลี่ยน / โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงิน ลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุ น
ดังกล่าว
(3) ดำเนิ นการหั กเงิน ณ ที่ จ่า ยจากรายได้ เงินลงทุ น เงินปั นผล และ/หรือ เงินที่ ช ำระค่ าขายคื นหน่ ว ย
ลงทุ น ของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รายนั้ น ได้ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ แ ละข้ อ กำหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น
การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็น
การกระทำเพื่อ หลี ก เลี่ ยงมิให้ บ ริษั ท จัด การและกองทุ นมี ก ารดำเนิ น การที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งข้ อ บั งคั บ ของ
FATCA และกฎหมายต่ า งประเทศที่ เกี่ ยวข้ อ งอั นจะทำให้ ก องทุ นอาจต้ อ งถู ก หั ก ณ ที่ จ่ าย หรือ ถู กปิ ด
บัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัด การจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วย
ลงทุ นที่ เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุ คคลตามที่ กฎหมายต่ างประเทศที่
เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการ
ได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการ
กำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
20.6 ในกรณี ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ สำนัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แก้ไขเพิ่มเติ ม
ประกาศ กฎ เกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและ/หรือการจัดการกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุ น
และ/หรื อ ประกาศสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ทั้ งนี้ การปรั บ ปรุง/เปลี่ ย นแปลง
ดังกล่าวจะดำเนินการตามแนวทางที่ ประกาศกำหนด และถื อว่าได้รับมติเห็น ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุ น
แล้ว
20.7 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการ
จะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด :
ในกรณี ที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการ
เปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุน
รวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุ นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน รวมภายใน 15
วัน นั บ แต่ วั น ที่ รู้ห รือ ควรรู้ ว่ าไม่ส ามารถดำรงเงินกองทุ น ได้ ทั้ งนี้ หากมี เ หตุ จ ำเป็ นและสมควร บริ ษั ท
จัดการอาจขอให้ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือก
บริษัท จัดการกองทุ นรวมรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณี ที่ มี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่า ว
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YN ห้ามขายผูล
้ งทุนรายย่อย
หากบริษัท จัด การไม่ส ามารถดำเนิ นการได้ ภ ายในระยะเวลาที่ ก ำหนด บริษั ท จั ด การจะดำเนิ นการเลิ ก
กองทุนรวมต่อไป
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัท จัด การกองทุ น รวมมีห น้ า ที่ ป ฏิบั ติ ต ามโครงการจั ด การกองทุ นรวม ข้ อ ผู ก พั น ระหว่ างผู้ ถื อ หน่ ว ย
ลงทุ น กั บ บริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวม และกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคำสั่ งที่ อ อกโดยอาศั ย อำนาจแห่ ง กฎหมายดั งกล่ า ว ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ ข้ อ กำหนดใน
โครงการขั ด หรื อ แย้ ง กั บ หลั ก เกณฑ์ ใ นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อ คำสั่ งดั งกล่ า ว หากบริ ษั ท จั ด การ
กองทุนรวมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนัน
้ ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว
บริษัท จัด การกองทุ นรวมจะแต่งตั้ งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุ นรวมตามที่ ระบุไว้ในโครงการจัดการ
กองทุ นรวม โดยผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ มี อ ำนาจลงนามในข้ อ ผู ก พั นระหว่า งผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นและบริษั ท
จัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้
ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง
การที่ ผู้ถือหน่วยลงทุ นได้ แสดงความประสงค์ ในการซื้ อหรือลงทุ นในหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตาม
ข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุ น
รวม
โครงการจั ด การกองทุ น รวมที่ ผ่ านการอนุ มั ติ จ ากสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ผ่ า นการแก้ ไ ข
เพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถื อ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YN
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

กับ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
1. บริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
ที่อยู่ (ภาษาไทย) : ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501
ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 7 – 8th Floor, SCB Park Plaza 1
18 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 0-2949-1500 Fax. 0-2949-1501
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) การบริหารกองทุนรวม
(ก) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุ น
รวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อ
ประชาชนครั้งแรก
(ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด
(ค) นำเงินของกองทุ นรวมไปลงทุ นในหลั ก ทรัพ ย์ห รื อ ทรัพ ย์สิ นต่ าง ๆ และซื้ อ ขาย จำหน่ า ย สั่ งโอน
เปลี่ ยนแปลง เพิ่ม เติ มหลั ก ทรั พย์ ห รื อ ทรัพ ย์สิ นที่ ล งทุ นไว้ ต ามที่ บ ริ ษั ท จั ด การเห็ นสมควร โดยลงทุ น
ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ง) เข้าประชุ มและออกเสียงลงคะแนนในกิ จการที่ กองทุนรวมถือ หลั กทรัพย์ อยู่เท่ าที่ จำเป็นเพื่ อรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(จ) ดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนของกองทุนรวม ตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
(ฉ) ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวัน
ทำการถัด จากวั นที่ ซื้อ ขายหน่ วยลงทุ นจำนวนนั้ น หรือวั นที่ ค ำนวนราคาขายหรือ ราคารับ ซื้ อ คื นหน่ ว ย
ลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นได้ แล้วแต่กรณี
(ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(ซ) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมตามหัวข้อ “การขอ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุน” และ "วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือ แก้ไขวิธีการจัดการ"
(ฌ) ดำเนิ นการฟ้ อ งร้ อ งคดี ใ นนามของบริษั ท จั ด การเพื่ อ รัก ษาสิ ท ธิ และผลประโยชน์ ต่ าง ๆ ของผู้ ถื อ
หน่วยลงทุน ในกรณีที่มีบุคคลใด ๆ รอนสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน
รวม
(2) การรับ และการจ่ายเงินของกองทุนรวม
(ก) จัด ให้ มีก ารรับ และจ่ายค่าธรรมเนี ยม ค่ าใช้ จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่ นใดจากและให้ แก่ผู้ ถือ หน่ว ย
ลงทุน และกองทุนรวม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนรวมที่กำหนดไว้ในข้อ 15
ของหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ "ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
และกองทุนรวม"
(ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15 ของ
หนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม"
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(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุนรวม
(ก) จั ด ให้ มี ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ข องกองทุ น รวมซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ต ามประกาศสำนั ก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เรื่อง "คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่
กำหนดไว้ในข้อ 2
(ข) แต่ งตั้ ง ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รับ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ภายใต้ ห ลั ก เกณฑ์ เงื่อ นไข และ วิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
(ค) จั ด ให้ มี ผู้ ส อบบั ญ ชี ท รั พ ย์สิ น ของกองทุ นรวมที่ ไ ด้ รับ ความเห็ น ชอบจากสำนั ก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
(ง) จัดให้ มีผู้ชำระบั ญชี กองทุนรวมเมื่อยุติห รือเลิกกองทุ นรวม ทั้ งนี้ โดยความเห็นชอบของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(จ) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะบุคคลขึ้นทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ที่
ปรึกษากฎหมาย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
(ฉ) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
(ช) แต่งตั้งทนายความ เพื่อติดตาม ทวงถาม และดำเนินคดี รวมทั้งดำเนินการใด ๆ เพื่อการรับชำระหนี้
หรือเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์อื่นใดของกองทุนรวม
(4) การดำเนินการอื่น ๆ
(ก) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข) จั ด ให้ มี แ ละเก็ บ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง ทะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
(ค) จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(ง) จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทำการนั้น
(จ) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุก
สิ้นวันทำการนั้น
(ฉ) จัดทำรายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด ในกรณีที่มิได้เกิด
จากการลงทุน หรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกำหนด
(ช) จัด ทำรายงานทุ ก รอบปี บัญ ชี เพื่อแสดงข้ อมู ล เกี่ ยวกั บกองทุ นรวมของรอบปี บั ญ ชี และส่ งรายงาน
ดั งกล่ า วให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ มี ชื่ อ อยู่ ใ นทะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และสำนั ก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือ นนั บ แต่ วันสิ้ นปี บัญ ชี โดยรายงานดังกล่าวต้อ งแสดงข้ อมู ลตามที่ ค ณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และการส่งรายงานให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะส่งผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จัดไว้ เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามข้อ 22.1.1
ก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีจัดทำรายงานตาม (ฐ) ตามปี
ปฏิทิน ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี ขยายเป็นภายใน
4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
(ซ) จัดทำหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมู ลกองทุ นรวมที่ผู้ลงทุ นควรทราบใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปีบัญชีและส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่
วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชีนั้น ยกเว้นกองทุนรวมเปิดที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพี ยงครั้งเดียวและรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งล่วงหน้า ซึ่งระบุเวลาไว้แน่นอน (Auto Redemption) ไม่ต้องจัดทำหนังสือชี้
ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี
(ฌ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน และมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ณ วัน
ทำการสุดท้ายของเดือน ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือนภายในวันทำการที่ 20 ของเดือน
ถัดไป
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(ญ) แจ้งการแก้ ไ ขเพิ่ มเติ มข้ อ มูล ที่ ได้ จดทะเบี ยนไว้ แล้ ว กรณี อื่ นนอกจากที่ ก ำหนดไว้ ในข้ อ (ฌ) ให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้น
(ฎ) ปฏิบั ติ ก ารอื่ น ๆ เพื่อ ให้ ถึ งซึ่ ง วัต ถุ ประสงค์ ของกองทุ นรวม และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ ของผู้ ถื อ
หน่วยลงทุน
(ฏ) ยกเลิกกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 22 “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
(ฐ) จัดทำรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว
โดยรายงานดังกล่าวจะแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และการส่งรายงานให้แก่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัท จัดการจะส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.จัดไว้ เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามข้อ 22.1.1 ก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่ง
รายงานดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีจัดทำและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะยกเว้น
ไม่จัดทำและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับปีบัญชีนั้น
(ฑ) จัดส่งและดำเนินการให้ผู้สนับ สนุน การขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนจัดส่ งหนังสื อชี้ ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมใบสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี้
ชวนส่ ว นข้ อ มูล โครงการไว้ ณ ที่ ท ำการทุ ก แห่ งของบริษั ท จั ด การ และ ณ สถานที่ ติ ด ต่ อ ทุ ก แห่ งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ฒ) จัดทำและส่งข้อมูลการจัดการกองทุนรวมให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
(ณ) ชี้แจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือผู้ที่สนใจจะลงทุ นทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมี
นั ย สำคั ญ ต่ อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น หรื อ ต่ อ การตั ด สิ น ใจในการลงทุ น หรื อ ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(ด) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 22
(ต) ดำเนิ น การติ ด ตามทวงถาม ดำเนิ น คดี ห รื อ ดำเนิ นการใด ๆ เพื่ อ การรั บ ชำระหนี้ ห รือ ปกป้ อ งสิ ท ธิ
ประโยชน์อื่น ๆ ของกองทุนรวม
(ถ) ปฏิบัติห น้าที่ และความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามพระราชบัญ ญั ติหลักทรัพย์และตลาดหลั กทรัพ ย์ พ.ศ.
2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ก ำหนดให้ เป็ นหน้ า ที่ ข องบริษั ท
จัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
บริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวมมี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ผู ก พั น โครงการจั ด การกองทุ น รวม กฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศั ยอำนาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์
ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อ คำสั่ งดั งกล่ า ว หากบริ ษั ท จั ด การกองทุ น ได้ ด ำเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรื อ
โครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงือ
่ นไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
โดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวม
ต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการ
ส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
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เเขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-470-3207
หรือผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในหัวข้อหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ “ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ดูแลให้ บ ริษัท จัด การปฏิบั ติ ห น้าที่ และความรับ ผิ ดชอบ ให้ เป็ นไปตามโครงการจัด การกองทุ นรวม
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั กทรัพย์และตลาดหลั ก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้เป็นหน้าทีข
่ องบริษัทจัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่จะมี
แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
(2) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ทรัพย์สินของลูกค้ารายอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุนและข้อกำหนดทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมจนกว่าผู้
ชำระบัญ ชีจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุ นรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อ ย
หรือจนกว่าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง
(3) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบั ญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และพระราชบั ญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรืองดเว้นกระทำ
การตามมาตรา 130 จนก่อ ให้ เกิด ความเสียหายแก่ กองทุ นรวม ผู้ดู แลผลประโยชน์ ของกองทุนรวมจะ
รายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า
(4) ตรวจตราและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สินต่าง ๆ
ที่กองทุนรวมได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดูแลการเบิกจ่ายหรือได้รับฝากไว้ตาม
ข้อ (2) ให้เป็นไปตามคำสั่งการจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม
หากมีเหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรือส่งมอบเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ว่าไม่เป็นไปตามคำสั่งการจัดการทรัพย์สิน เป็นเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือ
ปลอม ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดำเนินการแจ้งเหตุดังกล่าวแก่บริษัทจัดการทันที
(5) เปลี่ยนแปลง จำหน่ายและโอนหลั กทรัพย์ต่าง ๆ ในทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคำสั่งของบริษัท
จัดการ เมื่อเห็นว่าการนั้นถูกต้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
(6) จัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจั ดการกระทำการหรืองดเว้น
กระทำการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามมาตรา 125
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรัพย์และตลาดหลั ก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 ทั้ งนี้ ภายใน 5 วันนั บ แต่วันที่ ผู้ ดู แล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(7) จัดทำรายงานถึงผลในการดำเนิ นการตามคำสั่งของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดทำบัญชีแสดงการรับ
จ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ฝากไว้
(8) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่ ว ยลงทุ นและราคารับ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ที่ บ ริ ษั ท จั ด การได้ ค ำนวณตาม หลั ก เกณฑ์ และวิธี ก ารที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด
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(9) พิจารณาเกี่ยวกับการที่จะให้ความเห็นชอบในการดำเนินการของบริษัทจัดการตามที่กฎหมายว่าด้วย
หลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ก ำหนด และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ประกาศสำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น
(ก) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจำเป็นทำให้ ไม่
สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) การให้ความเห็ นชอบในกรณี ที่บ ริษัท จัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้ อหรือ
คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุ นที่ ได้รับไว้แล้ว หรือ หยุดรับคำสั่งซื้ อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อมีเหตุ
จำเป็น ทำให้ไม่สามารถ จำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุ นรวมอย่างสมเหตุสมผล
หรือไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็น
อื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
การดำเนินการให้ความเห็นชอบดังกล่าวข้างต้นผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องดำเนินการจัดทำการให้ความ
เห็ นชอบเป็ น หนั งสื อ และส่ งให้ แ ก่ บ ริ ษั ท จั ด การเพื่ อ ใช้ เป็ น หลั ก ฐานโดยทั นที และแจ้ งให้ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทั นที ทุกครั้ งที่เกิดกรณีตาม (ก) โดยจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าวเป็น
หนังสือ พร้อมทั้ งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให้ความเห็ นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(10) แจ้งให้ บ ริษั ท จัด การทราบในกรณี ที่ บ ริษัท จัดการมิไ ด้ป ฏิบั ติ ตามกฎหมายว่ าด้ วยหลั กทรัพ ย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ที่ออกโดยกฎหมายดังกล่าว
(11) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถื อหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับ
คำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำหรับค่ าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
(12) จัดทำความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการและจัดส่งให้บริษัทจัดการเพื่อใช้
ประกอบการจัดทำรายงานกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปี
ปฏิทิน ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบปีบัญ ชี และวั นสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี
บัญชีหรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี
(13) โอนเงินให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของผู้ชำระบัญ ชีเพื่อเฉลี่ยจ่ายคืนค่า หน่วยลงทุนให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่คงเหลืออยู่หลังจากที่ผู้ชำระบัญชีชำระบัญชีโครงการจัดการ
กองทุนรวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
(14) ในกรณี ที่ ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ห มดหน้ า ที่ ล งตามเงื่ อ นไขการเปลี่ ย นผู้ ดู แ ล ผลประโยชน์ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์จะต้องทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดของกองทุน
รวม ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมด
ของกองทุนรวมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ และ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ดำเนินการต่อได้ทันที
(15) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และก่อนที่ผู้ชำระบัญชีจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังคงต้องรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่า
จะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
(16) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ กำหนดไว้ในสัญ ญาแต่งตั้ งผู้ ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนหน้าที่และความ
รั บ ผิ ด ชอบของผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ย หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้ งที่ มี ใ นปั จ จุ บั น และที่ มี แ ก้ ไ ข
เพิ่มเติมในอนาคต
(17) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ในต่างประเทศ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องจัดให้มีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม เช่น ที่ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ หรือพิจารณาดำเนินการแต่ งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินอื่น เพื่อทำหน้าที่เก็บรักษา
ทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม
ในกรณี ที่ ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบั ติตามสัญ ญาข้อหนึ่งข้ อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทุนรวมและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องชดใช้ค่ าเสียหายให้แก่
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กองทุนรวม และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยสิ้นเชิงภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความผิด
ของผู้ดูแล
คู่สัญญาตกลงเก็บรักษาข้อมูลที่ได้ล่วงรู้มาเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะ
เป็นการเปิดเผยโดยอำนาจกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรั บผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่ เกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง หรือการไม่กระทำการตามหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง
บริวาร หรือบุคคลอื่นใดที่ทำงานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ มี อ ำนาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ก ำหนดไว้ ใ นสั ญ ญ าแต่ ง ตั้ ง ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ของกองทุ นรวมและตามพระราชบัญ ญั ติห ลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ ง
รวมถึงหน้าที่ ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถื อหน่วยลงทุ น และเมื่อมี ก ารเปลี่ยนแปลงผู้ ดูแลผลประโยชน์
ผู้ดูแลผลประโยชน์ รายเดิมมีห น้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็ นเพื่ อให้ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ ไปได้ ซึ่ งการดำเนิ นการดั งกล่ า วรวมถึ งการลงลายมื อ ชื่ อ ในหนั งสื อ เพื่ อ รับ รองความ
ถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว นของสิ่ ง ที่ ส่ ง มอบให้ ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ร ายใหม่ ห ากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์
ในกรณี ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้ อ งร้ อ งบั ง คั บ คดี กั บ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็น
การเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ เป็นผู้ ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็ นการดำเนินการในลั กษณะที่ เป็ น
ธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้
ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการ
ขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัว ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อเกิ ด
กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะบอกเลิ ก โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือตามแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น
(2) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
อาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเงื่อ นไขในโครงการจั ด การกองทุ นรวม หรือ มี ก ารแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง
กฎหมายว่าด้ วยหลั กทรัพย์และตลาดหลั กทรัพ ย์ รวมทั้ งกฎกระทรวงและประกาศที่ อ อกตามกฎหมาย
ดังกล่าว หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณี
อื่นใดอันจะมีผลเป็ นการเพิ่มภาระหน้ าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับ
หน้ า ที่ ดั ง กล่ า ว ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ มี สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญาได้ โดยบอกกล่ า วให้ บ ริ ษั ท จั ด การทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่า ด้ ว ยเรื่ อ งคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ดู แลผลประโยชน์ ของกองทุ นรวม ซึ่ งออกตามความในมาตรา 121 แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 บริ ษั ท จั ด การจะดำเนิ น การให้ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจาก
การตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็น
อย่างอื่น บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำ
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การ นับแต่วันที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้น หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีก ารแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
กำหนด บริษั ท จัด การจะขออนุ ญ าตเปลี่ ยนตั ว ผู้ ดู แลผลประโยชน์ ต่ อ สำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไขเมื่อได้ รับอนุญาตแล้วบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์อื่นแทนโดยพลัน
(5) ในกรณี ที่มีมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจำนวนหน่ ว ยลงทุ น ที่ จำหน่ า ยได้ แล้ วทั้ งหมดของโครงการจั ด การกองทุ นรวม เรียกร้อ งให้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณี ผู้ดู แ ลผลประโยชน์ ก ระทำการอั นเป็ นการขั ด แย้งกั บ ประโยชน์ ข องกองทุ นรวมหรื อ ผู้ ถื อ หน่ ว ย
ลงทุ นที่ ไ ม่เข้ าข้ อ ยกเว้นให้ ก ระทำได้ หากเป็ นกรณี ที่ มี นัยสำคั ญ และไม่ ส ามารถแก้ ไ ขให้ ห มดไป ให้
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมที่
(1) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
เเขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-470-3207
(2) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9999
(3) ธนาคารแห่งประเทศไทย
273 ถนนสามเสน เขตบางขุนพรหม
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2283-5353
และ/หรือที่ผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
ศู นย์รับ ฝากต่ างประเทศ หรือ ผู้รับ ฝากทรัพ ย์สิ นที่ ดู แลผลประโยชน์ แต่ งตั้ งเพื่ อ เก็ บ รัก ษาทรั พ ย์สิ นใน
ต่างประเทศ
3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา
ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์
ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4
ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์
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ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4
ชื่อ : นางสาวชื่นตา ชมเมิน
ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์
ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4
ชื่อ : นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา
ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์
ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4
ชื่อ : นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์
ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์
ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4
ชื่อ : นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล
ที่อยู่ : บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2294-8504, 0-2294-2345
ชื่อ : นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล
ที่อยู่ : บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2294-8504, 0-2294-2345
ชื่อ : นายสาธิต เกียรติกังวาฬไกล
ที่อยู่ : บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
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โทร. 0-2294-8504, 0-2294-2345
ชื่อ : นายประสิทธิ์พร เกษามา
ที่อยู่ : บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2294-8504, 0-2294-2345
บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็น
บุ ค คลที่ ไ ด้ รับ ความเห็ น ชอบตามประกาศว่ า ด้ วยการให้ ค วามเห็ น ชอบผู้ ส อบบั ญ ชี โดยบริษั ท จั ด การ
จะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจำรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองทั่วไป
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :
ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 2
ชั้น 15 ฝั่งปีกเหนือ (North Wing) อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2128-2332-7 โทรสาร 0-2128-4625
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
5. ผู้จัดจำหน่าย : ไม่มี
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2544-3874-76 และสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ
บริษั ท จัด การอาจแต่ งตั้ งผู้สนั บ สนุ นการขายหรือ รับ ซื้ อ คื นหน่ว ยลงทุ นเพิ่ ม เติ ม หรือ ยกเลิ ก การแต่ งตั้ ง
ผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลัง ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รับ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ดั งกล่ า วอาจเป็ น บุ ค คล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลทีส
่ ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับ
การแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว
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สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
สิทธิของผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมในการปฏิบัตห
ิ น้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่กำหนด
ไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญ ญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่
กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) แจกจ่าย หรือจัดให้มีสถานที่สำหรับจัดวาง หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม ใบคำขอใช้บริการกองทุน
ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบสั่งขายหน่วยลงทุน คู่มือผู้ลงทุน เอกสารเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของกองทุน
รวม หรือเอกสารอื่นใดของกองทุนรวมตามที่กฎหมายหรือ ก.ล.ต. กำหนด ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ใน
การส่งเสริมการขาย
(2) รับใบคำขอใช้บริการกองทุน ใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งขายหน่วยลงทุน และรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนจาก
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวม ตลอดจนการจัดทำข้อมูลการสั่งซื้อ หรือการสั่ งขายคืน หรือการสับ เปลี่ยน
หน่วยลงทุน เพื่อนำส่งให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนจะต้องบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบต่าง ๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด
(3) คื นเงินค่ าซื้ อ หน่ วยลงทุ นให้ แ ก่ ผู้ สั่ งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ นที่ ไ ม่ ไ ด้ รับ การจั ด สรรตามเงื่อ นไขที่ ระบุ ไ ว้ ใ น
โครงการจัดการกองทุนรวม
(4) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(5) ชี้ แ จงและเปิ ด เผยข้ อ มู ล ให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น หรื อ ผู้ ที่ ส นใจจะลงทุ น ทราบ ในกรณี ที่ มี ก ารแก้ ไ ข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของ
ผูถ
้ ือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม
(6) ปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใน
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการโฆษณากิจการของ
บริ ษั ท หลั ก ทรัพ ย์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การขายและให้ บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ การจั ด การกองทุ น รวม และการจั ด การ
กองทุนส่วนบุคคล และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา หรือการขายและรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
(7) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ
สิท ธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับ สนุนการขายหรือรับ ซื้อคื นหน่วยลงทุนตามที่ กำหนดไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวม ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น
7. ผูด
้ ูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่มี
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแล
สภาพคล่อง) : ไม่มี
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
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9. ที่ปรึกษา : ไม่มี
9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :
9.2. ที่ปรึกษากองทุน :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไม่มี
11. ผูร
้ บ
ั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนเองก่อนครบกำหนดอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะทำ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อ 7 “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : ไม่มี
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรร
และการโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม
13.4. ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามที่ระบุไว้ใน
หัวข้อ “เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :
ผู้ถื อ หน่ วยลงทุ นมีสิ ท ธิล งมติ เพื่อ ให้ บ ริษัท จั ด การทำการแก้ ไขโครงการจัด การกองทุ นรวมหรือ แก้ ไ ข
วิธีการจัดการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกระทำการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อ 19 "การ
ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ"
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13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการ
ชำระบัญชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ : ไม่มี
13.8. อื่น ๆ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่
ครบ
การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่า
ในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนาม
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่
เกินไปกว่าส่ วนของทุนของกองทุนรวมที่ ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิท ธิใน
การได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนด
ของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- ใบหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- อื่น ๆ
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
กองทุนจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
ราย เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนรูปแบบอื่นเพิ่มเติมได้
14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชือ
่ ผู้สงั่ ซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ
้ อ
ื
หน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุ ก
ครั้งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการ
ทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำ
การนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีที่เป็นการสั่งซื้ อในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้ งแรก และ/หรือ
ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำรายการสั่งซือ
้ หรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ นายทะเบียน
หน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคื นหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ
จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้า
มี) หรือโดยทางไปรษณี ย์ในกรณี ที่ไม่ระบุที่อยู่ไปรษณี ย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่
ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมตามวิธีการที่ระบุ
ในหนังสือชี้ชวน
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(4) บริษัท จัด การจะถื อเอายอดคงเหลื อ ของหน่ วยลงทุ นที่ ป รากฏในทะเบี ยนผู้ ถื อหน่ว ยลงทุ นและใน
หนั ง สื อ รั บ รองสิ ท ธิ ในหน่ ว ยลงทุ น ที่ ส่ งให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นฉบั บ ล่ า สุ ด เป็ นรายการที่ เป็ นปั จ จุ บั น และ
ถูกต้อง
14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชือ
่ ผู้สงั่ ซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ
้ อ
ื
หน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(2) บริ ษั ท จั ด การหรื อ นายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น หรื อ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื นหน่ ว ยลงทุ น
(ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จำกัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญ ชีแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุ นให้แก่ผู้สั่งซื้อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ดำเนินการ
จัดสรรหน่วยลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(3) บริ ษั ท จั ด การหรื อ นายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น หรื อ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น
(ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) จะดำเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่ วยลงทุ นภายในวันที่ บ ริษั ท จัด การหรือ ผู้ ส นั บ สนุ นการขายหรือ รับ ซื้ อ คื นหน่ วยลงทุ นได้ ท ำรายการ
สั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน หรือภายในวันทำการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนด้ วยตนเอง ณ ที่ ท ำการของผู้สนั บสนุนการขายหรือรับซื้อ คื นหน่ วยลงทุน(ธนาคารไทยพาณิ ชย์
จำกัด (มหาชน)) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชีหรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้
(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
มีหน้าที่ในการนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็น ปัจจุบันเสมอ ได้ ณ ที่ทำ
การของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) หรือ ณ ที่
ทำการที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการ
ซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่มีการปรับรายการให้เป็นปัจจุบันครั้งล่าสุด เป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง
(6) ผู้ สั่ งซื้ อ หรือ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ ร้อ งขอออกสมุ ด บั ญ ชี แสดงสิ ท ธิ ในหน่ วยลงทุ นจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
ข้อ กำหนดและเงื่อนไขต่า ง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ สมุ ด บั ญ ชี แสดงสิ ท ธิในหน่ วยลงทุ น ตามที่ บริษั ท จัด การ
กำหนด
ทั้งนี้ บริษัท จัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุ คคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้ อคื น
หน่วยลงทุนรายอื่น สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ่งบริษัท
จัดการจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ
14.2.3 ใบหน่วยลงทุน
บริษัท จัด การหรือนายทะเบี ยนหน่วยลงทุ นจะดำเนิ นการออกใบหน่วยลงทุ น (Scrip) ให้ กับ ผู้ถือ หน่ ว ย
ลงทุ น เฉพาะในกรณี ที่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ร้ อ งขอให้ บ ริษั ท จั ด การออกใบหน่ ว ยลงทุ น เพื่ อ นำไปใช้ เ ป็ น
หลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่น ๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหน่วยลงทุนทุก
กรณีจะกระทำเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(2) ยื่นใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียน
หน่วยลงทุน
(3) นายทะเบี ยนหน่ วยลงทุ นโดยได้ รับ มอบหมายจากบริษั ท จั ด การจะดำเนิ น การออกใบหน่ ว ยลงทุ น
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนหน่ว ยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุ นกรอกในใบคำขอ สำหรับกรณีที่ ผู้ถือ
หน่ วยลงทุ นกรอกจำนวนหน่ วยลงทุ นในใบคำขอมากกว่า จำนวนหน่ว ยลงทุ น ที่ ป รากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่ว ยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วย
ลงทุนสำหรับหน่วยลงทุนจำนวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
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(4) ใบหน่ ว ยลงทุ นที่ บ ริษั ท จัด การออกให้ ผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น จะมี ข้อ ความตามที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกำหนด ซึ่ งจะระบุ ชื่ อ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น โดยในใบหน่ ว ยลงทุ นจะต้ อ งมี ลายมื อ ชื่ อกรรมการผู้มี
อำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสำคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้
เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้
ทำได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุ นที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุ นจำนวนดังกล่าว จะต้องนำใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่ อโอนหน่วยลงทุนนั้น เข้าระบบไร้
ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันการทำรายการซื้ อหรือขายคืน หรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุ นของผู้สั่งซื้อหรือผู้ ถือหน่วยลงทุ น เช่ น หนังสือรับรองสิท ธิในหน่ วยลงทุ น และ/
หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากรูปแบบดังกล่าวข้างต้น เช่น เอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนทางอิ เล็กทรอนิกส์ และ/หรือรูป แบบที่ จะมี การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติ มในอนาคต ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติม เป็นต้น และบริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการเปลีย
่ นแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลา
การส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณี ที่ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ นจำเป็ น ต้ อ งใช้ ใบหน่ วยลงทุ น บริษัท จัด การกองทุ นรวมต้ อ งจั ด ทำใบหน่ ว ย
ลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : ไม่มี
16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอืน
่ ให้แก่ผถ
ู้ ือหน่วยลงทุน :
กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้
ส่วนที่ 1 การดำเนินการเมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิ
เรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้
การดำเนินการ
ของบริษัทจัดการ

กรณีกองทุนทีบ
่ ริษัทจัดการได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

กรณีที่มีพฤติการณ์วา่ ผู้ออกตราสาร
หนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชำระหนี้ได้1

1. การกำหนดให้
เป็นผู้มีสท
ิ ธิได้รับ
เงินได้สท
ุ ธิจาก
ทรัพย์สินอื่นที่ได้
จากการรับชำระหนี้

1.1 ผูถ
้ ือหน่วยทุกรายที่มีชอ
ื่ อยู่ใน
ทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วย ณ วันทีบ
่ ริษัทจัดการ
บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้อง
เป็น 0 เว้นแต่บริษัทจัดการดำเนินการ
ตาม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อาจกำหนดให้ผู้ถอ
ื หน่วยทุกราย
ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ
้ ือหน่วย ณ
วันที่มีพฤติการณ์ว่าผูอ
้ อกตราสารหนี้
หรือลูกหนีต
้ ามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชำระหนีเ้ ป็นผู้มส
ี ิทธิได้ก็ได้

2. การแจ้งต่อ
สำนักงาน
คณะกรรมการ
ก.ล.ต.

ข้อมูล: ประเภท จำนวน ชื่อผู้ออกตราสารหนีห
้ รือลูกหนีต
้ ามสิทธิเรียกร้อง เงิน
สำรอง (ถ้ามี) และวันทีบ
่ ริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น
0 หรือวันที่บริษัทจัดการทราบถึงพฤติการณ์ว่าผูอ
้ อกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ แล้วแต่กรณี
ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือนับแต่วันที่บริษัทจัดการทราบถึงพฤติการณ์วา่ ผู้ออก
ตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ แล้วแต่กรณี

1

บริษัทจัดการไม่ต้องนำตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนัน
้ มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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การดำเนินการ
ของบริษัทจัดการ
3. การจัดให้มี
ข้อมูล

กรณีกองทุนทีบ
่ ริษัทจัดการได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

กรณีที่มีพฤติการณ์วา่ ผู้ออกตราสาร
หนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชำระหนี้ได้1

จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที่สำนักงานใหญ่
สำนักงานสาขาของบริษัทจัดการและ
สถานทีต
่ ด
ิ ต่อทุกแห่งของผูส
้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขาย
หน่วยของกองทุน ภายในวันทำการถัด
จากวันที่บริษัทจัดการแจ้งสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 30 วันด้วย

-

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้มีการกำหนดผู้มีสิทธิได้รับเงิน ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับ
ชำระหนี้ตาม 1. บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทีม
่ ิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนได้ต่อเมื่อมีการ
ดำเนินการดังนี้
(1) ระบุรายละเอียดเกีย
่ วกับการรับชำระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นไว้ในข้อผูกพัน
(2) ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่
ละครั้ง โดยดำเนินการดังนี้
(2.1) ระบุ รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์สิ น ที่ ก องทุ น จะได้ จ ากการรั บ ชำระหนี้ ด้ ว ยทรั พ ย์ สิ น อื่ น
มูล ค่ า ของทรั พ ย์สิ น ประมาณการค่ า ใช้ จ่า ย เช่ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการได้ ม าซึ่ งทรั พ ย์สิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
บริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น
(2.2) ระบุเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้
(2.3) จัดให้มห
ี รือจัดทำเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชำระหนี้เกิดขึ้น
(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที่บริษัทจัดการจัดทำ ซึ่งแสดง
ถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้
ส่ ว นที่ 2 การดำเนิ น การเมื่อ บริษั ท จั ด การได้ รับ ทรั พ ย์สิ น มาจากการรั บ ชำระหนี้ ด้ ว ยทรั พ ย์ สิ น อื่ น เพื่ อ
กองทุน
การดำเนินการ

รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15
วันทำการนับแต่วันทีไ
่ ด้รับ
ทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี้
ประเภท จำนวน และชือ
่ ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิ
เรียกร้อง วันที่บริษัทจัดการได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้
ด้วยทรัพย์สินอื่น พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รับ
โดยมีสาระสำคัญอย่างน้อยเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่า
ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนีด
้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น

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

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงาน
สาขาของบริษัทจัดการตลอดจนสถานทีต
่ ิดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
้ คืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วย
2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดำเนินการตาม 2.1 แล้ว ให้
บริษัทจัดการระบุไว้ในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่า
หน่วยในครั้งถัดจากวันที่ได้รบ
ั ทรัพย์สินนั้นมาว่ากองทุนได้รับชำระ
หนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นซึ่งผูล
้ งทุนสามารถขอดูรายละเอียดได้ที่
สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทจัดการ โดยให้ระบุไว้
ในการประกาศดังกล่าวไม่นอ
้ ยกว่า 3 ครั้งติดต่อกัน

15

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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รายละเอียด

3. กำหนดราคาทรัพย์สินที่กองทุน
ได้รับมาจากการรับชำระหนีด
้ ้วย
ทรัพย์สินอื่น

เพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตาม
หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีส
่ มาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

4. คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนที่มีการรับชำระหนี้ดว้ ย
ทรัพย์สินอื่น

4.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้ดำเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 บริษัท
จัดการต้องไม่นำทรัพย์สินทีไ่ ด้จากการรับชำระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่น
และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สน
ิ อื่นที่ได้จากการรับชำระหนีม
้ ารวม
คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
4.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 4.1 บริษัทจัดการต้องนำทรัพย์สินที่ได้
จากการรับชำระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน

5. ดำเนินการกับทรัพย์สินทีไ่ ด้จาก
การรับชำระหนี้ดว้ ยทรัพย์สน
ิ อื่น

5.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้ดำเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 ให้
บริษัทจัดการ จำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนีด
้ ้ วย
ทรัพย์สินอื่นในโอกาสแรกทีส
่ ามารถกระทำได้โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ (เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยที่
มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ตกลง
รับชำระหนีด
้ ้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้
ในข้อผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนดโดย
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.)
5.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 5.1 ให้บริษัทจัดการดำเนินการกับ
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นดังกล่าวตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้
5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภททีก
่ องทุนนั้นสามารถลงทุน
ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภททีก
่ องทุนนั้นไม่สามารถ
ลงทุนได้ บริษัทจัดการต้องจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาส
แรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผูถ
้ ือหน่วยเป็น
สำคัญ
5.3 ในระหว่างทีบ
่ ริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สิน
ดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ดังกล่าวก็ได้
5.4 ในกรณีที่มีคา่ ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให้บริษท
ั จัดการ
จ่ายจากทรัพย์สินของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดทีบ
่ ริษัท
จัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 ให้บริษัท
จัดการจ่ายจากเงินสำรอง รายได้ หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการ
บริหารทรัพย์สินนั้น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยภายใน 45
วันนับแต่วันที่มีเงินได้สท
ุ ธิจาก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้

6.1 ให้บริษัทจัดการเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินทีไ่ ด้จากการรับ
ชำระหนีด
้ ้วยทรัพย์สินอื่นคืนในแต่ละครั้งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1.
ของส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี ภายใน 45 วันนับแต่วันที่มเี งินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้
6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่บริษัท
จัดการได้เฉลี่ยเงินคืน
6.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจาก
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การดำเนินการ

รายละเอียด
ทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการ
เฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถ
ู้ ือหน่วย บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถ
ู้ ือหน่วยจะคุม
้ กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้
หากได้มก
ี ารจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนีด
้ ว้ ย
ทรัพย์สินอื่นจนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้นั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จา่ ยใน
การเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่น
ที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนก็ได้ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะดำเนินการดังกล่าวได้
ต่อเมื่อได้ระบุรายละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว
6.4 สำหรับกองทุนเปิดที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี้
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่าบริษัทจัดการได้รับ
ชำระหนีต
้ ามตราสารหนีห
้ รือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน ให้
บริษัทจัดการปฏิบัตต
ิ าม 6.1 - 6.3 โดยอนุโลม

การชำระเงินหรือทรัพย์ สินอื่นให้แก่ผู้ถื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น
17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :
บริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวมมีห น้ า ที่ จั ด ให้ มีท ะเบี ยนผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ อ อกตามมาตรา
125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิ
หรือการจำกั ดสิ ทธิใด ๆ แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุ นที่ป รากฏรายชื่อในสมุด ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุ น หากได้
กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการ
ตามอำนาจหน้าที่แล้ว
บริษัท จัดการกองทุ นรวมหรือ นายทะเบี ยนหน่ วยลงทุ นจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำนำ
หน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วย
ลงทุ น จะทำให้ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ นไม่เป็ น ผู้ล งทุ นสถาบั น ผู้ ล งทุ นรายใหญ่ หรือ ผู้ มี เงิน ลงทุ นสู ง ตามที่
กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่ ว ยลงทุ น ในกรณี เป็ น กองทุ นรวมที่ เสนอขายต่ อ ผู้ ล งทุ นสถาบั นหรือ ผู้ ล งทุ นรายใหญ่
พิเศษ และการโอนหน่ว ยลงทุ นจะทำให้ ผู้ ถือ หน่ วยลงทุ นไม่ เป็ นผู้ ลงทุ นสถาบั นหรือผู้ ล งทุ นรายใหญ่
พิเศษ ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน ดังนี้
1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถื อหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ใน
กรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุน
ของกองทุน
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18. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุน
รวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุ นชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพี ยงรายเดียว จะนั บ
คะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :
การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือ
ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้
ถือว่ามตินั้นเสียไป
ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจำนวนหน่ วยลงทุ นทั้ งหมดของผู้ถือ หน่ วยลงทุ นซึ่ งเข้ าร่วมประชุม และมี สิท ธิอ อกเสี ยงลงคะแนน
หรื อ ของจำนวนหน่ ว ยลงทุ น ทั้ งหมดของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ซึ่ งส่ งหนั งสื อ แจ้ งมติ แ ละมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน) เว้นแต่ กรณี ที่ ก องทุ นรวมมีการแบ่ งชนิ ด หน่ว ยลงทุ น การขอมติ ผู้ ถือ หน่ วยลงทุ นนอกจาก
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกีย
่ วกับการขอมติผถ
ู้ ือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่
กำหนดไว้ ใ นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรื อ ตามที่ ก ำหนดในประกาศนี้ แ ล้ ว ให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติ พิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่
ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติทม
ี่ ีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติ
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติทม
ี่ ีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :
การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ มส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ งของข้ อ ผู ก พั น ที่ เป็ น ไปตามวิ ธี ก ารที่ ก ำหนด ไว้ ในข้ อ ผู ก พั น และมี
สาระสำคั ญ ที่ เป็ นไปตามและไม่ขัด หรือแย้ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรัพ ย์และตลาดหลั ก ทรัพ ย์ พ.ศ.
2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ ไข
เพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติ
พิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกั บการชำระค่าขายคื นหน่วยลงทุ นเป็นหลั กทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของ
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
(ง) ข้ อ กำหนดเกี่ ย วกั บ การประกั น ตามข้ อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกั บ ตลาดทุ น ที่ ทน.
19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ
อันมีผลให้ผถ
ู้ ือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องที่ผด
ู้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ ผู ก พั น ในลั ก ษณะดั ง ต่ อ ไปนี้ ให้ มี ผ ลผู ก พั น เมื่ อ ได้ รับ ความเห็ น ชอบจากผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
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(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่ มเติมข้อผูกพันให้ มีส าระสำคัญ สอดคล้ องกับ โครงการจัด การกองทุนรวมที่ แก้ไ ข
เพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดู แลผลประโยชน์แสดงความเห็ นว่าการแก้ไขเพิ่ ม เติมข้ อผู กพั นนั้นเหมาะสม มี ความจำเป็ นหรือ
สมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด
ต้ องกระทำเป็ น หนั งสื อ ลงลายมือ ชื่ อ โดยบุ ค คลผู้ มี อ ำนาจลงนามผู ก พั นบริษั ท จั ด การกองทุ นรวมและ
ผู้ดู แลผลประโยชน์ พร้ อ มทั้ งประทั บ ตราบริษั ท (ถ้ า มี ) บริษั ท จั ด การกองทุ น รวมจะจั ด ให้ มี ข้ อ ผู ก พั น
เปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดู
ได้ รวมทั้ งจัดส่งสรุป การแก้ไขเพิ่มเติมข้ อผูก พันพร้อมทั้ งเหตุ ผลและความจำเป็ นให้ ผู้ถือหน่ วยลงทุ น
พร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุน
รวมแบบเป็นการทั่วไป และการฝ่ าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้
ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณี ที่เกิดข้อพิพาท
ระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัด การกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การ
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
กองทุนจะเลิกเมื่อครบกำหนดอายุ หรือกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้
(1) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเป็นจำนวนดังนี้ ในวันทำการใด
(ก) ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อ ผู้ลงทุนทั่วไปหรือกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย จำนวนผู้ถื อ
หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย
(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกัน
คิ ด เป็ นจำนวนเกิ นกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่ วยลงทุ นที่ จำหน่ ายได้ แล้ วทั้ งหมด ทั้ งนี้ ในกรณี ที่ เป็ น
กองทุ น รวมที่ มี ก ำหนดระยะเวลาการรั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น เป็ น ช่ ว ง (interval fund) การพิ จ ารณา
ระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่ วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น
ความใน (2) วรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความ
เชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่
เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือทีม
่ ีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถอ
ื หน่วย
ลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น
(3) กรณี ที่ ป รากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ซึ่ ง บริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวมพิ จ ารณาแล้ ว มี ค วามเชื่ อ โดยสุ จ ริ ต และ
สมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตาม (2) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
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ความในวรรคหนึ่ง (2) และ (3) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังนี้
(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน
(ข) กองทุนรวมดัชนี
(ค) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(ง) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(จ) กองทุนรวมฟีดเดอร์
22.1.2 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจำนวนหน่ วยลงทุนทั้ งหมดของผู้ถือ หน่ วยลงทุ นซึ่ งเข้ าร่วมประชุม และมี สิท ธิอ อกเสี ยงลงคะแนน
หรื อ ของจำนวนหน่ ว ยลงทุ น ทั้ งหมดของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ซึ่ งส่ งหนั งสื อ แจ้ งมติ แ ละมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน
22.1.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเลิกโครงการ หรือดำเนินการอื่นใด ในกรณีที่มูลค่าหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนน้อยกว่า 400 ล้านบาทหรือตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
22.1.4 สำนั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิ กถอนการอนุมั ติให้ จัดตั้ งและจั ดการกองทุ นรวมเพื่ อผู้
ลงทุนทั่วไป หากปรากฏว่า
(1) มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ มโครงการจัด การกองทุ น รวมหรือ ข้ อ ผู ก พั นระหว่ า งผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น กั บ บริษั ท
จัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ
หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(2) มี ก ารจำหน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น โดยบริษั ท จั ด การกองทุ น รวมมิ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ห รือ ดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปตามที่กำหนดในประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน
22.1.5 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มี
เหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุ นของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือ
กลุ่มบุค คลใด และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ด ำเนินการแจ้ง ให้บ ริษัทจัด การกองทุ นรวมหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีการชี้แจง หรือ
ชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ที่มิใช่รายย่อยเป็นการทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมทำการแก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ ไม่สามารถทำให้กองทุ นรวมเป็นกองทุนรวมเพื่ อผู้
ลงทุนที่มิใช่รายย่อยเป็นการทั่วไปอย่างแท้จริง
22.1.6 บริษัทหลักทรัพย์จะเลิกกองทุนรวม เมื่อสำนักงานมีคำสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือ
เมื่ อ สำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มี ค ำสั่ ง เพิ ก ถอนการอนุ มั ติ ใ ห้ จั ด ตั้ ง กองทุ น รวมตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน
22.1.7 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการสิ้นสุดลง
ของการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมหรือดำเนินการตามหนังสือชี้ชวนโครงการ ข้อ 5.5 “การคืน
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุน” ได้
22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
22.2.1 เมื่อปรากฏกรณีตามข้อ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ดังต่อไปนี้
(1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุน
(2) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี้
1. แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้
ถือหน่วยได้

20

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
2. แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
3. แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(3) จำหน่ า ยทรั พ ย์ สิ น ที่ เ หลื อ อยู่ ข องกองทุ น รวมเปิ ด ดั ง กล่ า วภายใน 5 วั น ทำการ นั บ แต่ วั น ที่ เ กิ ด
เหตุการณ์ให้เลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(4) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงิ นที่รวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน
10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุน และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
แล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมเปิดนั้น
22.2.2 กรณีการเลิกกองทุนรวม เพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการหรือเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิก
กองทุนรวมล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

1.แจ้งให้ผท
ู้ เี่ กี่ยวข้องทราบ
1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
1.2 แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บน
เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนนั้นเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทำการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2. ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถอ
ื หน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่อง
ดังกล่าว

≥ 5 วันทำการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3. จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพือ
่ รวบรวมเป็นเงินสด เงิน
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัว๋ สัญญาใช้
เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม

ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิก
กองทุน

23. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญ ชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบ เพื่อทำหน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชำระหนี้สินของกองทุนรวม
แล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีก องทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
สำหรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยและเงิน ค่ า ตอบแทนในการชำระบั ญ ชี ข องกองทุ น รวมจะหั ก จ่ า ยจากทรั พ ย์ สิ น ของ
กองทุนรวม และผู้ชำระบัญ ชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุ นตามมูลค่ าทรัพย์สินสุท ธิ
เท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผถ
ู้ ือหน่วยถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่ อ ได้ ช ำระบั ญ ชี เสร็ จ เรี ย บร้อ ยแล้ ว ผู้ ช ำระบั ญ ชี จ ะทำการจดทะเบี ย นเลิ ก กองทุ น รวมกั บ สำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สิ นคง
ค้ า งอยู่ ให้ ผู้ช ำระบั ญ ชี จัด การโอนทรัพ ย์สิ น ดั งกล่ า วให้ ต กเป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ของสำนั ก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
โครงการจั ด การกองทุ น รวมที่ ผ่ านการอนุ มั ติ จ ากสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ผ่ า นการแก้ ไ ข
เพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้ อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ บริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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หนังสือชี้ชวนส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
SCB Complex Return 1YN Not for Retail Investors (SCBCR1YN)

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

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

(นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์)
Executive Director
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