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ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 3 ปีได้
กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อกและตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง
ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบทีส่ ่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก

▪ กองทุนนี้มีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้ผันแปรกับการเคลื่อนไหวของ
ราคาสินทรัพย์อ้างอิงในลักษณะเส้นตรง แต่ขึ้นอยู่กับอัตราการเปลี่ ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงที่ใช้ในการคานวณ
ตามเงื่อนไขที่ได้ก าหนดไว้ในหนั งสือชี้ชวนเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึ กษาเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของกองทุ นอย่าง
รอบคอบและเข้าใจก่อนการตัดสินใจลงทุน หากกรณีอัตราการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงที่ใช้ในการคานวณ
ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน
▪ กองทุน อาจลงทุ นในสัญ ญาซื้อ ขายล่วงหน้ าเพื่ อ เพิ่ มประสิ ท ธิภ าพในการบริห ารการลงทุน (efficient portfolio
management (EPM)) และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญ ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมี
ความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูง
กว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ
ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน
และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
▪ ในส่วนของตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินกองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศทั้งจานวน โดยกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทธุรกรรม FX Swap หรือ Cross
Currency Swap กับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจานวน และ/หรือ
ทา Swap อัตราดอกเบี้ยเพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างประเทศที่ลงทุนเป็นอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินบาท
ในกรณี ที่ คู่ สั ญ ญาที่ ก องทุ น ท าธุ ร กรรม Swap ไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ต ามสั ญ ญา Swap ผู้ ล งทุ น อาจได้ รั บ
ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้
▪ 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) และ Coupon ของ warrant อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนแต่จะไม่ต่ากว่าอัตราที่กาหนดไว้ในโครงการ โดยจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
▪ กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ต
การลงทุนโดยรวมของตนเอง
▪ เนื่องจากกองทุนลงทุนในตราสารของต่างประเทศ จึงทาให้กองทุนอาจมีความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพ จากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ตลอดจนภาวะตลาดเงิน ตลาดทุนของประเทศต่างๆ ที่กองทุนลงทุน
ผู้ลงทุนควรศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน
▪
1
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▪

▪
▪
▪

▪

▪

▪

การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในเมื่อเห็นว่าการลงทุนใน
กองทุ นรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุ น
ดังกล่าวได้
ในกรณี ที่มี เหตุการณ์ ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้ รับชาระเงิ นค่าขายคื นหน่วยลงทุ นล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ กาหนดไว้ใน
หนังสือชี้ชวน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้ าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และ
เมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
ณ วันครบอายุโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธินาเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อ
ยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ใน
วันทาการถัดไป โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายใน 7 วันทาการนับแต่วันทีทารายการโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมดังกล่าว ทัง้ นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถทารายการซื้อหรือขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือ ชี้
ชวนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินนั้น โดยผู้ลงทุนสามารถขอรายละเอียด
หนังสือชี้ชวนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง
บริ ษั ท จั ดการกองทุ นรวมใช้ ข้ อ มู ลในอดี ตในการค านวณค่ าสั ม บู รณ์ ข องค่ าสั มประสิ ทธิ์ สหสั 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 วงหน้ า อ้ า งอิ ง
(underlying) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีตซึ่งอาจส่งผลให้
การเข้าทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเ สธ
ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่
บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความ
จาเป็นจะต้อ งปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น
ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้รับทราบและตกลงยินยอมให้ สิทธิแก่บริษัทจัด การที่จะปฏิบัติการและดาเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธ
สัญ ญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่ างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดาเนินการอื่นใดเท่ าที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติ
ตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ

2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย:
SCBCR3YA

รายละเอียดกองทุนรวม
ชื่อโครงการ

:

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
SCB Complex Return 3YA Not for Retail Investors (SCBCR3YA)

อายุโครงการ

:

ประมาณ 3 ปี (โดยไม่ต่ากว่า 2 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 1 เดือน) นับแต่วัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

วันทีไ่ ด้รับอนุมัติให้จัดตั้ง/จัดการกองทุนรวม

:

วันที่ 5 สิงหาคม 2562

วันทีเ่ สนอขาย

:

วันที่ 6 – 14 สิงหาคม 2562

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทโครงการ
▪ กองทุนรวมผสม ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
นโยบายการลงทุนของกองทุน
(1) กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที่เสนอขายในต่างประเ ทศและ/หรือในประเทศ
รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฏหมาย ก.ล.ต. โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้หรือ ของผู้
ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) รวมกันทั้งสิ้น ประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 92 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน (NAV) โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทุนในส่วนนี้ เติบโตเป็นร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) กองทุ น จะแบ่งเงิน ลงทุ น ไม่ เกิน ร้อ ยละ 8 ของมู ล ค่ าทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิข องกองทุ น (NAV) ลงทุน ในสั ญ ญาซื้อ ขายล่วงหน้ า (Derivatives)
ประเภท สั ญ ญาวอร์แ รนท์ (Warrant) ที่ มี ก ารจ่ ายผลตอบแทนอ้ างอิ ง กั บ ดั ช นี EuroStoxx 50 Index (SX5E Index) ตามเงื่อ นไขการจ่ า ย
ผลตอบแทน เพื่อเปิดโอกาสให้กับกองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง EuroStoxx 50 Index
(SX5E Index)
โดยมีรายละเอียดสาคัญดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 : เงินต้น และผลตอบแทน
กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที่เสนอขายในต่างประเทศและ/หรือในประเทศ รวมทั้งหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฏหมาย ก.ล.ต.โดยอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารหนี้หรือของผู้ออกตราสารอยู่ใน
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 92 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV)
ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศที่เป็นตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน กองทุนจะเข้าทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate risk) ทั้งจานวน โดยจะลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าประเภทธุรกรรม FX Swap หรือ Cross Currency Swap กับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อ 1) ป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
จากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจานวน และ/หรือ 2) ทา swap อัตราดอกเบี้ย เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างประเทศที่ลงทุนเป็นอัตรา
ดอกเบี้ยสกุลเงินบาท นอกจากนี้กองทุนอาจจะเข้าลงทุนในตราสารที่มีอายุยาวกว่าอายุโครงการ โดยจะเข้าทาสัญ ญาขายตราสา รดังกล่าว
ล่วงหน้า เพื่อให้อายุของสัญญาสอดคล้องกับอายุโครงการ เป็นต้น
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ส่วนที่ 2 : ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม
กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนไม่เกินร้อยละ 8 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ไปลงทุนในสัญ ญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่ีมีการจ่าย
ผลตอบแทนอ้างอิงกับดั ชนี EuroStoxx 50 Index (SX5E Index) ที่ใช้ในการคานวณตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน ซึ่งสัญ ญาวอร์แรนท์
(Warrant) ที่กองทุนลงทุนจะออก รับรอง รับอาวัล หรือค้าประกันโดยธนาคารพาณิชย์ไทย หรือสถาบันการเงินไทยหรือธนาคารซึ่งเป็นสาขา
ของธนาคารต่ างประเทศ หรื อ สถาบั นการเงิน ต่างประเทศ ทั้งนี้ Notional amount ของสัญ ญาซื้อ ขายล่ วงหน้าที่ กองทุน ลงทุน จะมีมู ลค่ า
ประมาณหรือเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันจดทะเบียน
นอกจากนี้ กองทุ น อาจลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริห ารการลงทุ น (Efficient portfolio
management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือ ลดค่าใช้จ่ายของ
กองทุน รวมถึงอาจลงทุนหรือ มีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ได้ แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated)
รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted)
ผลตอบแทน ประมาณการการ
อันดับความน่าเชื่อถือ
สัดส่วนการ จากตราสารต่อปี ได้รับเงินต้น+
(THB)
ผลตอบแทน
ตราสารที่กองทุนคาดว่าลงทุน
ระยะยาวของผู้ออกตรา
ลงทุน ณ วัน
ณ วันครบอายุ
สาร
จดทะเบียน
โครงการ
ส่วนที่ 1
ตราสารหนี้ บริษัท True Corporation
(TRUE) – ไทย
ตราสารหนี้ บริษัท Golden Land
Property Development (GOLD) –
ไทย
ตราสารหนี้ บริษัท Energy Absolute
(EA) – ไทย
ตราสารหนี้ ธ. Agricultural Bank of
China (ABC) - จีน
ตราสารหนี้ ธ. Bank of China (BOC)
- จีน
ตราสารหนี้ ธ. Abu Dhabi
Commercial Bank (ADCB) - สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์
ตราสารหนี้ ธ. Emirate NBD Bank
(ENBD) - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ตราสารหนี้ ธ. Mashreq Bank
(MASQ) - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

BBB+
(TRIS)

19.00%

3.80%

21.37%

BBB+
(TRIS)

16.00%

3.30%

17.71%

5.00%

2.85%

5.44%

4.00%

2.20%

4.27%

4.00%

2.25%

4.28%

8.00%

2.45%

8.61%

4.00%

2.25%

4.28%

16.00%

2.65%

17.37%

A
(TRIS)
A
(FITCH International)
A
(FITCH International)
A+
(FITCH International)
A+
(FITCH International)
A
(FITCH International)
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ตราสารหนี้ ธ. Qatar National Bank
(QNB) - กาตาร์
ตราสารหนี้ ธ. China Development
Bank (CDB) - จีน

A+
(FITCH International)
A
(FITCH International)

รวม (เฉพาะตราสารหนี้ เงินฝาก และ
บัตรเงินฝาก)

12.00%

2.50%

12.95%

4.00%

2.20%

4.27%

92.00%

2.67%
รวม 3 ปีคิดเป็น
8.55%

100.55%

หักค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ 3 ปี)*

-0.55%

เงินต้น+ผลตอบแทนโดยประมาณ
ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 3
ปี

92.00%

100.00%

ส่วนที่ 2
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Warrant) ที่มี
สินทรัพย์อ้างอิง EuroStoxx 50 Index
(SX5E Index)

Xxxxx

8.00%

* ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
ซึ่งในช่วงระยะเวลาอายุโครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเพิ่มหรือลดอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงได้ ทั้งนี้ไม่เกินเพดานอัตรา
ค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้เฉพาะเมื่อมีค วามจาเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ทาให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ โดยประมาณการ
อัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทาให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทน
ตามอัตราที่ประมาณการไว้
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่แสดงข้างต้น เป็นเพียงหนึ่งในสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่บริษัทจัดการจะใช้ประกอบกา ร
พิจารณาลงทุน
เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย)
กองทุนจะคานวณผลตอบแทนโดยปัดทศนิยม 2 ตาแหน่งตามหลักคณิตศาสตร์ และจะจ่ายผลตอบแทนเพียงครั้งเดียวเมื่อสิ้นอายุโครงการ
1. ดัชนีอ้างอิง คือ EuroStoxx 50 Index (SX5E Index) ในสกุลเงินยูโร (EUR)
2. ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง = (ระดับ ของดัชนีอ้างอิง ณ วัน พิ จารณาดัชนี อ้างอิ ง / ระดั บ ของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้ น
สัญญา) - 1
3. ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน = อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินยูโร ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง/ อัตรา
แลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินยูโร ณ วันเริ่มต้นสัญญา
4. PR คือ อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) ของดัชนีอ้างอิงจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ = 100 %
5. Coupon ของ warrant = 15%
วันเริ่มต้นสัญญา คือ วันที่กองทุนเริ่มลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์
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วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง คือ วันที่กองทุนพิจารณาระดับของดัชนีอ้างอิงเพื่อนามาคานวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ โดยจะ
สิ้นสุดประมาณ 5 -10 วันก่อนวันครบอายุกองทุน
อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) และ Coupon ของ warrant อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนแต่จะไม่ต่ากว่าอัตราที่กาหนดไว้ในโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
รายละเอียดการคานวณผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมด
เงินต้นและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ
ณ วันครบอายุโครงการ
ได้รับเงินต้นคืนทัง้ จานวนเพียงอย่างเดียว
ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง (ในส่วนการลงทุนตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทาง
การเงิน)
≤ 0%
ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์
ได้รับเงินต้นคืนทั้งจานวน (ในส่วนการลงทุนตราสารหนี้
เงินฝากและตราสารทางการเงิน) + ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์
ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง
ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์
> 0%
= (PR x Coupon ของ warrant) x ค่ าการเปลี่ ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยน x มูลค่าตามขนาดของสัญญาวอร์
แรนท์
เงื่อนไข

กรณีที่ 1

กรณีที่ 2

ตัวอย่างการได้รับเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุน
สมมติฐาน
- เงินลงทุนทัง้ หมด 1,000,000 บาท แบ่งสัดส่วนการลงทุนดังนี้
ประเภทหลักทรัพย์/ทรัพย์สิน

สัดส่วนการลงทุน

อัตราผลตอบแทน

(ร้อยละ)

ณ วันครบอายุโครงการ
(ประมาณ 1 ปี)

ส่วนที่ 1 : ตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทาง
การเงิน

92

ประมาณ 2.67%

เงินต้นและ
ผลตอบแทนที่
คาดว่าจะได้รับ
(ต่อปี)
100.18%

หักค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

0.18%

เงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนที่ 1
หลังหักค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ

100%

ส่วนที่ 2 : สัญญาวอร์แรนท์
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ตัวอย่างผลตอบแทนจากสัญญาวอร์แรนท์
ปรากฎตามตารางด้านล่าง
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย:
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-

ระดับของดัชนีอ้างอิง ดังนี้
ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันที่เริ่มต้นสัญญา
กรณีที่ 1
1,000
กรณีที่ 2
1,000

ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง
900
1,010

สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินยูโร (EUR)
อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบ อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบ
กับเงินยูโร (EUR) ณ วันเริ่มต้นสัญญา กับเงินยูโร (EUR) ณ วันพิจารณาดัชนี
อ้างอิง
กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ 40 บาท ต่อ 1 ยูโร (EUR)
36 บาท ต่อ 1 ยูโร (EUR)
ค่าเงินยูโร (EUR)
กรณีที่ ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ 40 บาท ต่อ 1 ยูโร (EUR)
44 บาท ต่อ 1 ยูโร (EUR)
ค่าเงินเงินยูโร (EUR)
กรณีที่ 1 ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ≤ 0% ดังนี้
การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อ
เทียบกับค่าเงิน ยูโร (EUR)
- ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อ
เทียบกับค่าเงิน ยูโร (EUR)
- ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อ
เทียบกับค่าเงิน ยูโร (EUR)

เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ตราสารหนี้ เงินฝากและ
สัญญาวอร์แรนท์
ตราสารทางการเงิน
1,000,000 บาท
ไม่ได้รับผลตอบแทนจาก
การลงทุนในสัญญาวอร์
แรนท์

รวมเงินต้นและ
ผลตอบแทนทัง้ หมดที่
คาดว่าจะได้รับเมื่อครบ
อายุโครงการ
1,000,000 บาท

กรณีที่ 2 ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง > 0% ดังนี้
การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อ
เทียบกับค่าเงิน ยูโร (EUR)

เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ตราสารหนี้ เงินฝากและ สัญญาวอร์แรนท์
ตราสารทางการเงิน
2.1 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อ 1,000,000 บาท
ได้รับผลตอบแทน จากการ
เทียบกับค่าเงิน ยูโร (EUR)
ลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์
จาก 40 บาท ต่อ 1 ยูโร (EUR)
135,000 บาท
เป็น 36 บาท ต่อ 1 ยูโร (EUR
(คิดเป็น 4.311% ต่อปี รวม
3 ปีคิดเป็น 13.5% )
คานวณจาก
1. ค่าการเปลี่ยนแปลงของ
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รวมเงินต้นและ
ผลตอบแทนทั้งหมดที่
คาดว่าจะได้รับเมื่อครบ
อายุโครงการ
1,000,000 + 135,000
= 1,135,000 บาท
(คิดเป็น 4.311% ต่อปี)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย:
SCBCR3YA

2.2 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อ 1,000,000 บาท
เทียบกับค่าเงิน ยูโร (EUR)
จาก 40 บาท ต่อ 1 ยูโร (EUR)
เป็น 44 บาท ต่อ 1 ยูโร (EUR)

อัตราแลกเปลี่ยน 36/40 =
0.9
2. PR x Coupon ของ
warrant
100% x 15%= 0.15
3. ผลตอบแทน
0.15 x 0.9 x 1,000,000
= 135,000 บาท
ได้รับผลตอบแทน จากการ 1,000,000 + 165,000
ลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ = 1,165,000 บาท
165,000 บาท คานวณจาก (คิดเป็น 5.223% ต่อปี)
(คิดเป็น 5.223% ต่อปี รวม
3 ปีคิดเป็น 16.5%)
1. ค่าการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน 44/40 =
1.1
2 . PR x Coupon ข อ ง
warrant
100% x 15%= 0.15
3. ผลตอบแทน
0.15 x 1.1 x 1,000,000
= 165,000 บาท

สรุปผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์
กรณี
ที่

อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทเทียบกับ
ค่าเงินยูโร (EUR)

เงื่อนไขและผลตอบแทน

1

-

ค่ า การเปลี่ ย นแปลงของ
ดั ช นี ณ วั น พิ จ ารณาดั ช นี
อ้างอิง ≤ 0%

2

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ตราสารหนี้ เงินฝาก สัญญาวอร์แรนท์
แล ะต ราสารทาง (บาท)
การเงิน (บาท)
1,000,000

ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น เงื่อนไข :
เมื่ อ เที ย บกั บ ค่ า เงิ น
ยู โร (EUR)) จาก 40 ค่าการเปลี่ยนแปลงของ
บ า ท ต่ อ 1 ยู โ ร ดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนี

1,000,000
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ร ว ม เ งิ น ต้ น แ ล ะ
ผลตอบแทน (ที่ ม าก
ที่สุด) ทั้งหมดที่คาดว่า
จะได้ รั บ เมื่ อ ครบอายุ
โครงการ

0

1,000,000

(คิดเป็น 0% ต่อ
ปี)

(คิดเป็น 0% ต่อปี)

135,000

1,135,000

(คิดเป็น 4.311%
ต่อปีรวม 3 ปีคิด

(คิดเป็น 4.311%
ต่อปี)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย:
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(EUR) เป็ น 36 บาท อ้างอิง > 0%
ต่อ 1 ยูโร (EUR)
ผลตอบแทน :
ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง
เมื่ อ เที ย บกั บ ค่ า เงิ น
ยู โ ร (EUR) จาก 40
บ า ท ต่ อ 1 ยู โ ร
(EUR) เป็ น 44 บาท
ต่อ 1 ยูโร (EUR)

เป็น 13.5%)

(PR x Coupon ของ
warrant) x ค่าการ
เปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน x มูลค่าตาม
ขนาดของสัญญาวอร์แรนท์

1,000,000

165,000

1,165,000

(คิดเป็น 5.223%
ต่อปีรวม 3 ปีคิด
เป็น 16.5%)

(คิดเป็น 5.223%
ต่อปี)

ตัวอย่างแผนภาพของรูปแบบการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทน

ข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับดัชนี EuroStoxx 50 Index (SX5E Index) ที่สัญญาวอร์แรนท์ใช้อ้างอิง
เป็นดัชนีหุ้นที่ถ่วงน้าหนักด้วยมูลค่าการกระจายหุ้นรายย่อย (free-float market capitalization weighted index) เป็นดัชนีที่สะท้อนผลการ
ดาเนินงานของหุ้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ยุโรป (Eurex) จานวน 50 ตัว ถือเป็นหนึ่งในดัชนีหลักของตลาดหลักทรัพย์
ทวีปยุโรป
ดัชนีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอโดยองค์ประกอบแต่ละตัวมีน้าหนัก ≤ 20% ของน้าหนักทั้งหมด ตัวที่มี น้าหนักสูงสุดได้แก่ Total S.A.
= 5.24% (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562) และดัชนีมีการปรับรายชื่อหุ้นปีละครั้งในเดือนกันยายน
ดัชนีได้รับการพัฒนาโดย Deutsche Börse Group AG ซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการจึงทาหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลดัชนี EuroStoxx 50 Index (SX5E Index) เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.stoxx.com

9
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ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน
▪ ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับ
ของดัชนีอ้างอิง โดยสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงได้
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
Q:
A:
Q:
A:
Q:
A:

Q:
A:

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร?
กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมสาหรับผู้มีเงินลงทุนสูงและ ไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
กองทุนรวมนี้มีจานวนเงินทุนโครงการเท่าใด?
จานวนเงินทุนของโครงการเท่ากับ 3,000 ล้านบาท โดยในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขาย
หน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 450 ล้านบาท หรือคิดเป็นจานวนหน่วยลงทุนไม่เกิน 45,000,000 หน่วย
กองทุนรวมนี้เหมาะสมทีจ่ ะเป็นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใดและผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด?
ผู้ลงทุนที่ต้องการแสวงหาโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนและสามารถรับความเสี่ยงได้ โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับ
ความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินในต่างประเทศ
และ/หรือในประเทศที่มีผลตอบแทนที่ดี รวมถึงการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของ
ดัชนีอ้างอิงเพื่อเปิดโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มได้ โดยมีช่วงระยะเวลาการลงทุนประมาณ 3 ปี
ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน?
ปัจจัยที่มีผลกระทบที่สาคัญ ได้แก่
• การเคลื่อนไหวของดัชนีอ้างอิง
กรณีที่ดัชนีอ้างอิงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ กองทุนจะไม่ได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติมจากสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่กองทุน
ไปลงทุน
• การเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหนี้
ความผันผวนของราคาตราสารหนี้อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน ส่งผลให้ราคาของตราสารหนี้ที่กองทุนถืออยู่
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม เช่น เมื่ออัตราผลตอบแทนลดลง พันธบัตรและหรือหุ้นกู้ก็จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น กองทุนก็จะได้รับ
ผลตอบแทนในรูปของกาไร (Capital Gain) แต่ถ้าอัตราผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นจะทาให้ราคาพันธบัตรและหรือหุ้นกู้นั้นลดลงกองทุนก็จะ
เกิดผลขาดทุนขึ้นได้

10

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รเี ทิรน์ 3YA ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย:
SCBCR3YA

Q:
A:
Q:
A:
Q:
A:

Q:
A:

• ความสามารถในการดาเนินธุรกิจและความสามารถในการชาระหนี้ของผู้ออกตราสาร
จากการที่กองทุ น จะลงทุนในตราสารหนี้ ที่เสนอขายทั้งในและ/หรื อ ต่างประเทศ อาทิ ตราสารแห่งหนี้ ที่อ อกโดยภาครัฐ และ/หรือ
รัฐวิสาหกิจ ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ห รือบริษัทเอกชน และ/หรือเงินฝาก ผู้ลงทุนอาจได้รับ
ผลกระทบจากการผิดนัดชาระหนี้ของผู้ออกตราสารเมื่อตราสารครบกาหนดอายุ ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี้
ของผู้ออกตราสารได้
กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่? อย่างไร ?
กองทุนไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือคุ้มครองเงินต้นให้แก่ผู้ลงทุน
กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร?
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี ประมาณ 1 ปี นับตัง้ แต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
วิธีการในการคานวณ Global exposure limit และสมมติฐานที่ใช้ในการคานวณ
วิธีการในการคานวน Global Exposure limit : VaR approach
สมมติฐานที่ใช้ในการคานวณ :
1. ระดับความเชื่อมั่น (confidence level) ร้อยละ 99
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) 20 วันทาการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที่ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ากว่า 250 วันทาการ
ประเภทของ VaR ทีบ่ ริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง Absolute VaR ไม่เกิน 20% ของ NAV
วิธีการวัดมูลค่าความเสี่ยงด้านตลาด : Variance Covariance Method (Parametric Approach)
มูลค่าธุรกรรมตามหน้าสัญญาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทจัดการประมาณการไว้ (expected gross leverage)
ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ข้อกาหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่วยลงทุน
Q:
A:

กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร?
การเสนอขายหน่วยลงทุน
สำหรับกำรสั่งซือ้ ครั้งแรก : ผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่าไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ในราคาหน่วยลงทุน หน่วยละ 10.00 บาท
ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ทกุ วันทาการ ในระหว่างการเสนอขายครั้งแรกได้ที่
▪ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (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
และสานักงานสาขาทุกแห่ง เวลา 8.30-15.30 น.
▪ บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปิดทาการ – 15.30 น.
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด
ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน
ในภายหลังได้
สำหรับกำรสั่งซื้อครั้งถัดไป : กองทุนจะไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
การชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 กรณีผู้ลงทุนทารายการผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และสาขาของธนาคาร

ชาระเป็นเช็ค หรือดราฟต์ลงวันที่เดียวกับวันทีส่ ั่งซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม
"ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด”
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กรณีผู้ลงทุนทารายการผ่านบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง

นาเช็คหรือเงินสดเข้า “บัญชีจองซื้อกองทุนบลจ.ไทยพาณิชย์ จากัด” โดยมีรายละเอียดธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร
เลขที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
049-3-14025-7
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
745-1-03996-7
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
777-0-05798-9
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
129-3-16153-3
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
001-1-53664-6
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
00011300000058
ธนาคารธนชาติ จากัด (มหาชน)
014-3-00524-4
ธนาคาร ยูโอบี จากัด (มหาชน)
739-3-63022-5
ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย จากัด (มหาชน)
080-0-35104-9
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
039-6-03711-9
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
0001-114-005054-9
ธนาคารออมสิน
000-0-43239-3
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายเพีย งครั้งเดียว เมื่อครบอายุโครงการตาม
ช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด ในกรณีวันที่กาหนดรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนนั้นตรงกับวันหยุดทาการของบริษัทจัดการหรือเป็นวันที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคาสั่งให้บริษัทจัดการหยุดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริษัทจัดการ
จะดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทาการถัดไป
อนึ่ง ณ วันครบอายุโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธินาเงินลงทุนคงเหลือ ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปลงทุนต่อ ยัง
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในวันทาการถัดไป
โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทาการนับแต่
วันทีทารายการโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมดังกล่าว
กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน?
บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทาธุรกรรมของผู้ถือ
หน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จาต้ องแจ้งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคาขอใช้บริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตน
ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกาหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอสาหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่บริษัท
จัดการกาหนด
(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่ วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้อ งกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็น ช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมาย
ต่างๆ
(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายอื่น หรือ
ความน่าเชือ่ ถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ


Q:
A:
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(ง) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่
เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต
(จ) เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการแต่
เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัท
จัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้น
และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
(ฉ) บริษั ท จั ดการขอสงวนสิ ท ธิป ฏิ เสธคาสั่ งซื้อ หน่วยลงทุ น ของผู้ ลงทุ น หากการสั่ งซื้อ ดังกล่า วขัด กับ หลั กเกณฑ์ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือทาให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัท
จัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ
Q:
A:

กองทุนรวมนี้มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามคาสั่งทีร่ ับไว้แล้ว และการหยุดรับคาสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร?
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กาหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า เป็นกรณีที่เข้าเหตุ ดังต่อไปนี้ โดยความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่ าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุ นไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้น ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนที่ถกู ต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(3) มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ ยัง
ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อ งนั้น
ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนที่ถูกต้อง
ทั้งนี้ การเลื่อ นกาหนดชาระเงินค่าขายคืน ข้างต้น บริษัทจัดการจะดาเนินการตามที่ ระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ ที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง
บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุดรับคาสั่งซื้อ
หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กาหนดไว้ ซึง่ ไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทาการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) บริษั ทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณี ดั งต่อ ไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รเี ทิรน์ 3YA ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย:
SCBCR3YA

Q:
A:

(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจาเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ การไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคาสั่งซื้อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
(ก) (ข) หรือ (ค) สามารถกระทาไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสานักงาน
(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยสาคัญ
(ก) ตลาดซื้อ ขายหลักทรัพย์ ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทาการซื้อขายได้ ตามปกติ ทั้ งนี้ เฉพาะในกรณี ที่กองทุนรวมได้ลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือ
รับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพ ย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษทั จัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั่ งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาดังต่อไปนี้
1. การกระทาที่เป็นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทาที่เป็นการปฏิบัติตามคาสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุน รวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการอันเนื่องมาจาก
การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดารงเงิน กองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัด การกองทุนส่วนบุ คคล การเป็น
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
(6) อยู่ในระหว่างดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ที่ระบุไว้ในข้อผูกพันข้อ 22.1.1 (2)
ทั้งนี้ การไม่ข ายหรือไม่รับซื้อ คืนหรือ ไม่สับ เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ งข้างต้น บริษัทจัดการจะดาเนินการตามที่ระบุในรายละเอียด
โครงการและหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
การหยุดรับคาสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มี ความจาเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคาสั่งซื้อหรือ คาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็น
การชั่วคราว ตามระยะเวลาที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทั้งนี้ ไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้
วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร?
กองทุนจะไม่เปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ แต่จะเปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเฉพาะช่วงเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั้งแรกเท่านัน้ ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
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Q:
A:

Q:
A:

ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความ
เห็ น ชอบจากผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น แล้ ว และไม่ ถื อ ว่า เป็ น การด าเนิ น การที่ ผิด ไปจากรายละเอี ย ดโครงการเดิ ม และจะประกาศให้ แ ก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการดังกล่าว
กองทุนรวมนี้กาหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้อย่างไร?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) การโอนหน่วยลงทุนตามคาสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย (ซึ่งไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปแต่
ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกันและปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น)
(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้
ทั้งนี้ ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สานักงานทะเบียนหน่ วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่ได้เป็น
ผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคาขอใช้บริการกองทุนและยื่ นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
พร้อ มคาขอโอนหน่วยลงทุน และชาระค่าธรรมเนียมการโอนตามหัวข้อ ค่ าธรรมเนี ยมการโอนหน่ วยลงทุนที่ร ะบุ ไว้ในรายละเอียด
โครงการ (ถ้ามี)
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่ว ยลงทุน พร้อมหนังสือ รับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียน
หน่วยลงทุนได้รับคาขอโอนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
ทัง้ นี้ การโอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่เป็นผู้มีเงินลงทุนสูงให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนด
อนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัท
จัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้
โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง พลเมือง
สหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรั ฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดั งกล่าว และ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อ คืนหน่วยลงทุนได้
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) ทุกวันทาการแรกของเดือน หรือ Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
Q:
A:

Q:
A:

กองทุนรวมมีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร?
บริษัทจัดการหรือ นายทะเบียนจะออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถื อหน่วยลงทุนทุกครั้ งที่ผู้ถือหน่วยลงทุ นมีการทา
รายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการทารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทาการนับแต่วันจด
ทะเบียนกองทุน ในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้งแรก และ/หรือภายใน 15 วันทาการนับแต่วันทาสั่งซื้อหรือขายคืน
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที่อยูท่ ี่ระบุในคาขอใช้บริการกองทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร?
สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนเองก่อนครบกาหนดอายุโครงการ โดยบริษทั จัดการจะทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
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Q:
A:
Q:
A:

สิทธิในการไม่ได้รับจัดสรรหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลที่ซื้อหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด
บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียง
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม?
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทาการติดประกาศ ณ ที่
ทาการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนาส่งข้อร้องเรียนมาได้ที่
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2777-7777 กด 0 กด 6
• ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-4703207
• สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรื อไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม และการฝ่าฝืนหรือการไม่
ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชั กช้า โดย
ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นาข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณา
ของอนุญาโตตุลาการ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
Q:

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ?

A:

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ที่
ได้รับใบอนุญ าตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุร กิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และ
กองทุนส่วนบุคคล ปัจจุบันบริษัทจัดการ มีกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการจานวนทั้งหมด 266 กองทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม เท่ากับ 993,445,650,495.51 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562)
o รายชื่อคณะกรรมการจัดการ
1. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
2. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส
3. นายอาชวิณ อัศวโภคิน
4. นางปิ่นสุดา ภู่วิภาดาวรรธน์
5. นางสาวพิณแก้ว ทรายแก้ว
6. นางสาวจารุภัทร ทองลงยา
7. ดร.พูนศักดิ์ โล่ห์สุนทร
8. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน
รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด
รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ
รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มจัดการลงทุน Machine Learning
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้
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9. นายศุภกร ตุลยธัญ
10. นางสาวอมรมาลย์ อัมพรพิสิฏฐ์
11. นายสมพงษ์ หิรัญขจรโรจน์
12. นางสาวคุณากร จิรานุกรสกุล
13. นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม
14. นางสาวนภารัตน์ กาญจนสมวงศ์
15. นางปุณยนุช คลังทรัพย์
16. นายพรเทพ ชูพันธ์
17. นายก่อคิด ศรีน้อย
18. นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์
 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
1. นางกิตติยา โตธนะเกษม
2. ดร.ยรรยง ไทยเจริญ
3. นางสาวศลิษา หาญพานิช
4. นางสาลินี วังตาล
5. นายชลิตติ เนื่องจานงค์
6. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารความเสี่ยง
ผู้อานวยการอาวุโส กลุ่มวิเคราะห์การลงทุน
ผู้อานวยการอาวุโส กลุ่มธุรกิจตัวแทนจาหน่าย
ผู้อานวยการอาวุโส กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

Q:
A:

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

Q:
A:

รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม
รายชื่อผู้จัดการกองทุน
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รเี ทิรน์ 3YA ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย:
SCBCR3YA

ลาดับ
1

ชื่อ-สกุล
นายยุทธพล วิทยพาณิชกร

หน้าที่และความรับผิดชอบ
วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ทางาน
บริหารการลงทุนในตราสาร - ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัญชีและ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มจัดการ
หนี้ และแสวงหาโอกาสใน
การเงิน มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ลงทุนตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์
การสร้างผลตอบแทน จาก
(หลักสูตรนานาชาติ)
- ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุน
การลงทุนในตราสารหนี้
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
ตราสารหนีแ้ ละบริหารเงิน
มหาวิทยาลัยนานาชาติมหิดล
บลจ.ไทยพาณิชย์
- คุณวุฒิพิเศษ CISA Level I,
Single License

- รองผู้อานวยการ ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์
และกลยุทธ์การลงทุน
บลจ.ไทยพาณิชย์
- ผู้ช่วยผู้จดั การ กองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ (กบข.)
- ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
บลจ.ไทยพาณิชย์

2 นางสาวกมลรัตน์ ตั้งธนะวัฒน์ บริหารกองทุน

- ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

- ผู้อานวยการ ฝ่ายการลงทุนตราสาร
หนี้ต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ฝ่ายวิเคราะห์เครดิต

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

- ฝ่ายจัดสรรเงิน ธนาคาร กรุงเทพ
จากัด (มหาชน)

- รองผู้อานวยการ ฝ่ายการลงทุนตราสาร
หนี้ต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์ จากัด
- รองผู้อานวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจและ
ธุรกิจตลาดทุน ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน)
- ผู้จัดการ ฝ่าย Lead Advisory, บริการ
ด้านที่ปรึกษาการทาธุรกรรม บริษัท
เอินส์ท แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส
จากัด
- ผู้จัดการการลงทุน บริษัท โตเกียวมารีน
ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
- ผู้จัดการ ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้
บริษัท เอไอเอ (ประเทศไทย) จากัด

บลจ.ไทยพาณิชย์
- ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ บลจ.ไทยพาณิชย์

3 นางสาว สินีนาถ ปอแก้ว

บริหารกองทุน

- ปริญญาโท M.S. Industrial
Engineering with concentration in
Financial Engineering, University
of Pittsburgh
- ปริญญาโท M.A. International
Economics and Finance
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- คุณวุฒิพิเศษ CFA level 1, FRM 1,
ผู้แนะนาการลงทุนด้านหลักทรัพย์

4 นายพฤทธิ์ มงคลโกศล

บริหารกองทุน

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ - ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการลงทุนตราสาร
อุตสาหการ
หนี้ต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รเี ทิรน์ 3YA ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย:
SCBCR3YA

ลาดับ

Q:
A:

ชื่อ-สกุล

หน้าที่และความรับผิดชอบ

วุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทางาน
- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการการ
ลงทุนทางเลือก บลจ.กรุงศรี

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

เบอร์โทรศัพท์

1

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน อินฟินิติ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด
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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
0-2663-9999
0-2223-2288
0-2658-9000
0-2684-8888
0-2572-5999
0-2862-9999
0-2352-5100
0-2841-9000
0-2949-1000
0-2660-6677
0-2101-8550
0-2238-3987
0-2801-9100,0-2343-9500
0-2658-6300
0-2658-5800
0-2861-5508

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รเี ทิรน์ 3YA ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย:
SCBCR3YA

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

เบอร์โทรศัพท์

29 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด
0-2680-5000
30 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จากัด
0-2266-6698
31 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
0-2217-8000
32 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
0-2658-8888
33 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
0-2205-7000
34 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
0-2207-0038
35 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
0-2635-1700
และ/หรือบุคคลอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งเพิ่มเติมในภายหลัง
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) โทร.0-2128-2332-7
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทร. 02-470-3207
“นอกจากหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนด้วย “

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

• ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงช่องทางการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังได้
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รเี ทิรน์ 3YA ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย:
SCBCR3YA

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม
(1) ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit risk / Default risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร และหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้าประกัน หรือ คู่สัญญาใน
การทาธุรกรรม (Counterparty) เนื่องมาจากผู้ออกตราสารและหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้าประกัน หรือคู่สัญญาในการทา ธุรกรรม มีผลการ
ดาเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกาหนดเวลา ส่งผล ให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับชาระ
ดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาที่กาหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านนี้ลงได้จากการ พิจารณาลงทุนในตราสารที่มี
คุณภาพ และมีความสามาถในการชาระหนี้ของผู้ออกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business risk)
คือ ความเสี่ยงที่มูลค่ายุติธรรมของตราสาร (Fair value) จะขึ้นกับปัจจัยพื้นฐาน ฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัทที่ ออก
ตราสาร ซึ่งในกรณีที่บริษัทประสบกับภาวะขาดทุนจะส่งผลให้มูลค่ายุติธรรมของตราสารลดต่าลง หรือจะมีความเสี่ยงในการ ชาระคืนเงิน
ต้นและ/หรือดอกเบี้ยอันเกิดจากผู้ออกหรือ ผู้ค้าประกันตราสารปฏิเสธการชาระเงินหรือไม่ส ามารถชาระเงินได้ภายใน เวลาที่กาหนด
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านนี้ลงได้ จากการพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพ และมี ความสามารถในการชาระ
หนี้ของผู้ออกตราสาร
(3) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวนของปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น
ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนส่วนใหญ่ ของกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ และ/ หรือ
ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก อย่างไรก็ตาม บริษั ทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านนี้ลงได้จากการพิจารณาลงทุนในตรา สารที่มี
อายุคงเหลือใกล้เคียงกับอายุโครงการ ซึ่งจะทาให้ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารลดลง
(4) ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant)
การลงทุนในสัญ ญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับสินทรัพย์อ้างอิงมีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุน ในสินทรัพย์
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 อาจไม่สามารถชาระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยให้แก่
กองทุนเมื่อถึงวันที่ครบกาหนดอายุตราสาร

(5) ความเสี่ยงจากการทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives risk)
คือ ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่อ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ โดยอาจจะเกิดจากปัจจัย
ต่าง ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสาคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา และมี การ
ปรับเปลี่ยนสถานการณ์ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ทันเหตุการณ์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้น
(6) ความเสี่ยงจากการเข้าทาธุรกรรมซื้อขายตราสารล่วงหน้า (Leverage risk)
การที่กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินทั้งหมด กองทุนอาจพลาดโอกาสในการได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการ
ลงทุนที่กองทุนไปลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกการทาธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวให้เหมาะสม
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
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(7) ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political risk)
คือ ความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน นโยบายทางการเมือง การเงิน รวม ถึง
ข้อจากัดทางด้านกฎหมาย และการธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้บริษัท จัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่ อาจมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี้ของประเทศที่เข้าลงทุนอย่างรอบคอบ
(8) ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาในการทาธุรกรรม (Counterparty risk)
คือ ความเสี่ ย งที่ เกิ ดจากคู่ สั ญ ญาในการท าธุ ร กรรมไม่ ส ามารถจ่ ายเงิน ตามภาระผู ก พั น เมื่ อ ครบก าหนดเวลา (Counterparty risk)
เนื่องจากมีผลการดาเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน กองทุนจะลงทุนในสัญญา ซื้อ
ขายล่วงหน้าประเภทธุรกรรม Cross Currency SWAP กับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา แลกเปลี่ยนทั้ง
จานวน และทา SWAP อัตราดอกเบี้ย เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างประเทศที่ลงทุนเป็นอัตรา ดอกเบี้ยสกุลเงินบาท ซึ่งใน
กรณีคู่สัญ ญาที่กองทุนทาธุรกรรม SWAP ไม่สามารถดาเนินการได้ตามสัญ ญาสวอป ผู้ลงทุนอาจได้รับ ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่
กาหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านนี้ลงได้ จากการเข้าทาสัญญากับธนาคาร พาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือที่อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) และมีการวิเคราะห์และพิจารณา ความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาในการทา
ธุรกรรมก่อนลงทุนและติดตามวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง จึงทาให้ช่วยลดความเสี่ยงจากคู่สัญญา ดังกล่าวได้
(9) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk)
คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถขายตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ได้หรือขายตราสารในราคาที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ ลงทุนอาจขายคืน หน่วย
ลงทุนไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านนี้ลงได้ โดยบริษัทจัดการจะ ใช้ความ
ระมัดระวังสูงสุดในการเลือกตราสารที่ลงทุน อีกทั้งลงทุนในตราสารที่มีอายุคงเหลือใกล้เคียงกับอายุโครงการ
(10) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange Rate risk)
กรณีตราสารหนี้ที่กองทุ นลงทุนอยู่จ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นสกุลเงินตราต่ างประเทศ ทาให้กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เมื่อมีการแปลงค่าเงินสกุลต่างประเทศให้เป็ นสกุลเงินบาท ซึ่งจะทาใ ห้ผลตอบแทนที่ได้รับไม่เป็นไปตามที่คาดได้ เพื่อเป็นการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนมีนโยบายที่จะป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งหมด โดยใช้สัญญาส
วอปอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Swap) และ/หรือสัญ ญาฟอร์เวิร์ดอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Forward) เพื่อรับค่าเงินบาทในอัตรา
คงที่สาหรับตราสารที่มีการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย และ/หรือผลตอบแทนอื่น เป็นเงินตราต่างประเทศ เพื่อ ไม่ใ ห้เกิดความผันผวนของ
ผลตอบแทนที่เป็นเงินบาท
(11) ความเสี่ยงจากข้อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อกาหนด กฎเกณฑ์ หรือ
นโยบายต่างๆของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงสาเหตุอื่นๆที่อาจทาให้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่ กาหนด
รวมถึงอาจทาให้กองทุนเกิดความเสี่ยงจากสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดได้ ซึ่งมีผลต่อผลตอบแทนที่กองทุนจะ ได้รับจากการ
ลงทุน ทั้ งนี้บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์ การ เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน
ปัจจัยพื้นฐานต่างของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่าง ใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้นๆซึ่งอาจช่วยลดความ
เสี่ยงในส่วนนี้ได้
(12) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
- ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าของตัวแปรอ้างอิง : อันเนื่องจากปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตั วแปรอ้างอิง
เปลี่ยนไป เช่น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิ จ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน (ค่าเงิน) ปริมาณเงินไหลเข้ าหรือออก (Fund
22

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รเี ทิรน์ 3YA ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย:
SCBCR3YA

Flow) ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยด้านการเมือง เป็นต้น ดังนั้นกองทุนอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลตอบแทนน้อยลง หรือเสียโอกาสใน
การได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น หากตัวแปรอ้างอิงนั้นมีการเปลี่ย นแปลงไม่เป็นไปตามคาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ก่อนพิจารณาลงทุน กองทุนจะ
คาดการณ์ หรือทาการศึกษาและวิเคราะห์ตัวแปรอ้างอิงของตราสารดังกล่าวอย่างรอบคอบ เพื่อให้กองทุนมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับผลตอบแทน
ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้โดยมีระดับความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เหมาะสม
- ความเสี่ยงด้านการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) : ความเสี่ยงเมื่อกองทุนต้องการนาผลตอบแทน เช่น ดอกเบี้ยรับในรูปกระแส
เงินสดที่ได้รับจากตราสาร ฯ ที่ลงทุนในแต่ละงวดของกองทุน ไปลงทุนต่อ แล้วไม่สามารถได้รับอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่เท่าเดิม
ในสถานการณ์ที่อัตราผลตอบแทนของตลาดตราสารหนี้ มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากกระแสเงินสดที่ได้รับจากดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ จะถูก
นาไปลงทุนใหม่อีกครั้งในตราสารอื่นในราคาตลาดขณะนั้นซึ่งอาจมีอัตราดอกเบี้ยต่าลง โดยบริษัทจัดการจะทาการวิเคราะห์สรรหาตรา
สารเพื่อนากระแสเงินสดที่ได้รับจากดอกเบี้ยในแต่ละงวดไปลงทุนต่อเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทน โดยคานึงถึงเพื่อประโยชน์สู งสุดของ
กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
- ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญ ญา (Credit Risk) : ในกรณีที่คู่สัญ ญาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า อันเนื่องจากภาระความเสี่ยงจากการเข้าทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก 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 ญาได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ Investment Grade จาก
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทีไ่ ด้รับการยอมรับจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ความเสี่ยงจากการไถ่ถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกาหนด (Call Risk) : ในกรณีที่ตราสารดังกล่าวมีเงื่อนไขให้มีการเรียกไถ่
ถอนคืนได้ก่อ นกาหนด Call option ไว้ล่วงหน้า ผู้ออกตราสารมีสิทธิที่จะจ่ายชาระหนี้ได้ก่อนกาหนด ส่วนใหญ่ จะเกิดขึ้นเมื่อ อัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดลดลงหรือการที่อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออตราสารเพิ่มขึ้น หรือผู้ออกตราสารสามารถหาแหล่งเงินทุนอื่ นทีม่ ีต้นทุน
ต่ากว่ามาจ่ายคืน (Refinancing) ทาให้กองทุนถูกบังคับให้ไถ่ถอน และเสียโอกาสในการได้รับอัตราผลตอบแทนในระดับเดิม โดยต้อง
นาเงินที่ได้รับคืนนั้นไปลงทุนใหม่ในตราสารอื่นทดแทนซึ่งอาจมีอัตราผลตอบแทนต่ากว่าอัตราเดิมที่เคยได้รับ ในการนี้บริษัทจัดการจะ
พิจารณาลงทุนตราสารที่มีคุณภาพ ตลอดจนความเหมาะสมของเงื่อนไขการชาระเงิ นคืนของตราสารนั้น ๆ พร้อมทั้งกาหนดและเจรจา
เพื่อให้ได้อัตราผลตอบแทนที่ดีขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงดังกล่าวด้วย
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รเี ทิรน์ 3YA ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย:
SCBCR3YA

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จากัดอัตราส่วน
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป
ไม่จากัดอัตราส่วน
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่า
ไม่เกิน 35%
กว่า 2 อันดับแรก
2.3 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade
ไม่เกิน 15%
หรือไม่มี credit rating
3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการข้อ 3.13 เรื่อง
ไม่จากัดอัตราส่วน
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่นที่จะลงทุน ในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 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) น้าหนักของตราสารทีล่ งทุน
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย ใน benchmark + 5%
5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้
< 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รเี ทิรน์ 3YA ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย:
SCBCR3YA

ข้อ

6

ประเภททรัพย์สิน
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้
> 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market
ทรัพย์สินดังนี้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสาร
อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอนการเป็น
หลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายใน
SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
ตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจ
ทาให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขาย ใน SET หรือใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซื้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นใน
ต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมสาขาของ ธพ.ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธพ.ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III
6.4.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing
6.4.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ < 397 วัน นับ
แต่วันที่ลงทุนที่ไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.2.1 หรือ 6.4.2.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
6.4.2.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.2.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็น
สมาชิก
6.4.2.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทานองเดียวกับ
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อัตราส่วน (% ของ NAV)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า
(1) 15% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รเี ทิรน์ 3YA ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย:
SCBCR3YA

ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
บุคคลตามข้อ 6.4.2.3.1 – 6.4.2.3.2
6.4.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุนต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
6.5 DW
6.6 reverse repo
6.7 OTC derivatives
6.8 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้
6.8.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
แก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อ
ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.8.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุน
ในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
แล้วแต่กรณี(diversified fund) ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด
6.9 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซือ้ ขายหรืออยู่ในระหว่าง
IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ของ
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่วย private equity ที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทา
ให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.10. หน่วย CIS ตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการข้อ 3.13 เรื่อง
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่นที่จะลงทุน ในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วนที่
2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ของ SET หรือของ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าว
ที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจาย
ไม่จากัดอัตราส่วน
การลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิ
การเช่าแล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สานักงาน
กาหนด และมีลักษณะตาม 6.8.1
8 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาแล้วแต่กรณี
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รเี ทิรน์ 3YA ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย:
SCBCR3YA

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1
การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%
*หมายเหตุ
: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบคุ คล - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชีเว้นแต่เป็น MF
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุน คงเหลือ < 6
ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้
เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มี
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
อายุโครงการ > 1 ปี
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
2 ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 B/E หรือP/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ดาเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่
กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออก
ตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMAและมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
hold ที่ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)
3 reverse repo
ไม่เกิน 25%
4 securities lending
ไม่เกิน 25%
5 total SIP ซึง่ ได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการ
รวมกันไม่เกิน 15%
ลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
limit)
6 derivatives ดังนี้
6.1 การเข้าทาธุรกรรม
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
derivatives ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อการลดความเสี่ยง
(hedging)
6.2 การเข้าทาธุรกรรม
global exposure limit
derivatives ที่มิใช่เพื่อการลด 6.2.1 กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน1
ความเสี่ยง
จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV
(non-hedging)
6.2.2 กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซับซ้อน2
จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด
(value-at-risk : VaR) ของกองทุนต้องเป็นดังนี้
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่
มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่มีความซับซ้อน (exotic derivatives)
**หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือ่ การดาเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ product limit
1,2
รายละเอียดของการคานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานประกาศกาหนด
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง
ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมี
จานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจานวนสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษัทนั้น
2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)3
และศุกูกของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง
ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบ
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทาง
ภาครัฐต่างประเทศ)
การเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป
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SCBCR3YA

ข้อ

3

ประเภททรัพย์สิน

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

อัตราส่วน
และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนามูลค่าหนี้สินทาง
การเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงิน
ล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มี
การเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สิน
ทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ล่าสุด4 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่
ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond
issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่
ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่าinvestment grade
หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการ
ของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสาร
ได้มีการยื่นแบบ 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. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทานองเดียวกับบุคคล
ตาม 1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน
CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะ ครบถ้วนดังนี้
โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่
ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน
property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่
มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
หมายเหตุ : 3 หนี้ สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบั ญ ชีที่ผู้อ อกตราสารดังกล่าวได้จัดทางบการเงิน ตาม
มาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS)
หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
4
รวมถึงกรณียังไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *
อัตราตามโครงการ
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ในครั้งแรก)
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 0.0321%)

•

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
(Advertising Expenses)

ไม่เกิน 2,140,000 บาท

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ***

ไม่มี

- ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
•

ไม่เกิน 2.14

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้

ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน**
อัตราตามโครงการ
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
•

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

•

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

•

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee)

ไม่เกิน 1.07 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ไม่มี

• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

ไม่เกิน 1.07 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)

ไม่มี

•

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)

•

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาหนดไว้ในโครงการ
(Exit Fee)

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน (ถ้ามี)
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หมายเหตุ :
* ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดงั กล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุน
รวม
** ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็น
ภาระของผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอนื่ ใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมภายในรอบ
ระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและบริษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 60 วัน ณ สานักงานของบริษัทจัดการสานักงานใหญ่ และสานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
*** ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมถึงค่าอบรมเผยแพร่ความรู้และสัมมนาแนะนากองทุนรวม และค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบจองซื้อหน่วยลงทุน หรือใบสั่งซื้อหน่วยลงทุนและ
แบบฟอร์มอื่นที่เกี่ยวกับการจองซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 2,140,000 บาท
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กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของดัชนี EuroStoxx 50 Index (SX5E Index) ในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

* ที่มา: Bloomberg, ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตัง้ แต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
** ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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คาเตือน / ข้อแนะนา
▪ การพิจารณาร่างหนังสือ ชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานได้รับรองถึง
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายนั้น
▪ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้ งนี้ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการลงทุน
เพื่อบริษัทจัดการได้ที่ทางเว็บไซต์ www.scbam.com
▪ กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด จึงไม่มี
ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ทั้งนี้ ผล
การดาเนินงานของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการ
เงินหรือผลการดาเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
▪ ในกรณี ที่ผู้ลงทุนต้อ งการทราบข้อ มูลเพิ่ มเติม ผู้ลงทุ นสามารถขอหนังสือชี้ช วนส่วนข้อ มูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

คาเตือนหรือคาแนะนาตามประกาศอื่น
▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.(http://www.sec.or.th)
▪ บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ
ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัทจัดการจะ
สามารถกากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทาการติด
ประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หาก
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
▪ ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุน เป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และควรขอดูบัตรประจาตัวของบุคคลดังกล่าวที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
▪ ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสานักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัท
จัด การกองทุ น รวมและผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ จั ด ท าขึ้ น โดยชอบด้ วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ข อง
กองทุนรวม

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2562
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รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
คาจากัดความ / คานิยาม :
โครงการ หรือ โครงการจัดการ หรือ โครงการจัดการกองทุนรวม
หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
กองทุน หรือ กองทุนรวม
หมายถึง กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
หน่วยลงทุน
หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
หนังสือชี้ชวน
หมายถึง หนังสือชี้ชวนที่มีรายละเอียดตามที่กาหนด โดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
แบบหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
บริษัทจัดการ
หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์
หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทาหน้าที่จาหน่ายหน่วยลงทุน
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
วันและเวลาทาการซื้อขาย
หมายถึง วันและเวลาทาการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้ งหมด เมื่อสิ้นวันทาการที่
คานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน
หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สานักงาน /สานักงาน ก.ล.ต. /สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
บริษัทจดทะเบียน
หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทาการซื้อขายในตลาดหลักทรั พย์แห่ง
ประเทศไทย
บริษัทขึ้นทะเบียน
หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ
ตลาดหลักทรัพย์
หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ใบแสดงสิทธิ
หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary receipt)
หลักทรัพย์อ้างอิง
หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ
กลุ่มกิจการ
หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดเกี่ยวกับการจัดทา
งบการเงินรวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด เว้ นแต่ในกรณีที่ไม่มีการจัดทางบการเงินรวมให้พิจารณา
ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดที่ส่งต่อกระทรวงพาณิชย์
คาอธิบายศัพท์เรือ
่ งการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายคาย่อและความหมายของคาย่อ รวมถึง
คาศัพท์ที่ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์
คาศัพท์

คาอธิบายศัพท์

“กลุ่มกิจการ”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดให้
จัดทางบการเงินรวม

กองทุน AI

กองทุนรวมเพื่อผูล
้ งทุนที่มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

“กองทุน buy &
hold”

กองทุ น รวมที่ มุ่ งเน้ น ลงทุ น เพี ย งครั้ งเดี ย วโดยถื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ล งทุ น ไว้ จ นครบ
กาหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบ
กลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งใน
รู ป บริ ษั ท ทรั ส ต์ หรื อ รู ป อื่ น ใด แต่ ไ ม่ รวมถึ ง กองทุ น property กองทุ น infra
กองทุน private equity ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF
ต่างประเทศ”

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra”

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สน
ิ ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพืน
้ ฐานของประเทศต่าง ๆ
ซึ่งได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่วา่ กองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท
ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
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“กองทุน private
equity”

คาอธิบายศัพท์
กิจการเงินร่ วมลงทุ น (private equity) ที่ อ าจจัด ตั้ งขึ้ นในรูป ของบริษั ท ทรั ส ต์
หรือรูปแบบอื่นใด และมีลักษณะของกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. กิจการเงินร่วมลงทุ นที่ กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ว่ าด้ ว ยการก าหนดการจั ด การเงิน ทุ น ของกิ จ การเงินร่ ว ม
ลงทุนที่ ไม่ถือ เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพ ย์ประเภทการจัด การกองทุนส่ วน
บุคคล
2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
(ก) มีวัต ถุประสงค์เพื่ อการลงทุ นร่วมกันของผู้ล งทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ทั้ งนี้
ต้องมิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคล
ใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
(ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดการเงินทุนและทรัพย์สินที่
เกิดจากเงินทุน
(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทาสัญญาการลงทุนในหุ้นหรื อ
การสนั บสนุ นทางการเงินที่ ก่ อ ให้ เกิ ดสิ ท ธิ ในการได้ ม าซึ่ งหุ้ นของกิ จการนั้ นใน
ภายหลัง โดยมีส่วนในการกากับดูแลแผนธุรกิจการดาเนินงานหรือการปรับปรุง
การดาเนินงานหรือการดาเนินการอื่นใดในลักษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อ
การดาเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว

“กองทุน property”

กองทรัพย์สินทีเ่ กี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพือ
่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จด
ั ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือ
่
ธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี่ยง”

การลดความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการลงทุ น โดยการเข้ า เป็ น คู่ สั ญ ญ าใน
derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกาไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลด
ความเสี่ยง
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ”

โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือตรา
สารเทียบเท่าเงิน
ฝาก”

ทรัพย์สินดังนี้
1. เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรั พ ย์ ที่ อ อกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยธนาคารเพื่ อ การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม”

ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับ
เงิ น ฝาก โดยคู่ สั ญ ญาที่ เ ที ย บเคี ย งได้ กั บ ผู้ ฝ ากสามารถเรี ย กคื น เงิ น ต้ น จาก
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คาอธิบายศัพท์
คู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจานวน ณ เวลาใด ๆ

“ดัชนีเงินเฟ้อ”

ดัชนีที่จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ่งหนีก
้ ึ่ง
ทุน”

ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐ
ไทย”

ตราสารดังนี้
1. ตั๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้
มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที่ มี รูป แบบท านองเดี ย วกั บ ตราสารภาครั ฐ ไทยที่ รัฐ บาลต่ า งประเทศ
กระทรวงการคลั ง ธนาคารกลาง หรือ หน่ ว ยงานของรั ฐ บาลต่ า งประเทศ หรื อ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น

“ตราสาร Basel III”

ตราสารเพื่อ การนั บ เป็ นเงินกองทุ นของสถาบั นการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกากับดูแลสถาบันการเงินของ
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. มีการรวบรวมคาเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้
เสนอขายหลายราย
2. มีการกาหนดหลักเกณฑ์ หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกาหนดเกี่ยวกับวิธีการในการ
ซือ
้ ขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการซื้ อขายเป็นประการอื่น และผู้ เสนอซื้ อเสนอขายยินยอมที่ จะผู กพั นตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั้น

“ธปท.”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.”

ธนาคารพาณิชย์

“บค.”

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.”

บริษัทเงินทุน

“บล.”

บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.”

บล. ที่ได้รับใบอนุญ าตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน”

บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญ าตให้ทาการซื้อ
ขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย”

บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวม
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คาอธิบายศัพท์
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่”

บริ ษั ท ใหญ่ ตามมาตรฐานการบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ การจั ด ท างบการเงิ น รวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที่ มีก ารจัด ท าและเปิ ด เผยล่า สุด ทั้ งนี้ หากไม่ มีงบ
การเงินรวมให้ พิจารณาตามสั ด ส่ วนการถื อหุ้ นที่ ป รากฏในบั ญ ชีรายชื่ อผู้ ถื อ หุ้ น
ล่าสุด

“แบบ filing”

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์”

ใบแสดงสิ ท ธิ ใ นผลประโยชน์ ที่ เกิ ด จากหลั ก ทรั พ ย์ อ้ า งอิ ง ซึ่ ง ก าหนดให้ เป็ น
หลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยการกาหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน”

ผู้ที่มีภาระผูกพันในการชาระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื้อขาย
derivatives”

ศูนย์ซื้อขายดังนี้
1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ ได้รับใบอนุญ าตตามกฎหมายว่าด้วยสัญ ญาซื้ อ
ขายล่วงหน้า
2. ศู น ย์ ซื้ อ ขาย derivatives ซึ่ งจั ด ตั้ ง ขึ้ น และให้ บริ ก ารได้ ต ามกฎห มาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสานักงาน

“หน่วย CIS”

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. หน่วยลงทุ นของกองทุ นรวมที่อยู่ภายใต้บั งคับประกาศคณะกรรมการกากั บ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra”

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ จั ด ตั้ งขึ้ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย หลั ก ทรัพ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วย ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตัง้ ขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศซึ่ง
มีวัต ถุป ระสงค์ ห ลัก ในการลงทุ นในลั กษณะ ทานองเดียวกับ กองทุ นโครงสร้า ง
พื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่า จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด

“หน่วย private
equity”

หน่ ว ยของกิ จการเงินร่ว มลงทุ น (private equity) อั น ได้ แก่ หุ้ น ใบทรัส ต์ ตรา
สารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สิน ของกิจการเงินร่วมลงทุนอย่างใดอย่าง
หนึ่ งดั ง นี้ ทั้ ง นี้ ไม่ ว่ า กิ จ การดั งกล่ า วจะจั ด ตั้ ง ขึ้ น ในรูป ของบริ ษั ท ทรั ส ต์ หรื อ
รูปแบบอื่นใด
1. กิจการเงินร่วมลงทุ นที่ ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรัพ ย์ว่า ด้ วยการก าหนด การจัด การเงินทุ นของกิ จการเงินร่ว ม
ลงทุนที่ไม่ถือเป็น การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน ส่ วน
บุคคล
2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะ ครบถ้วนดังนี้ (ก)
มีวั ต ถุป ระสงค์ เพื่ อ การลงทุ นร่วมกั นของผู้ ล งทุ นตั้ งแต่ 2 รายขึ้ นไป ทั้ งนี้ ต้ อ ง
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มิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์ จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลใด
หรือ กลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
(ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดการ เงินทุนและทรัพย์สินที่
เกิดจากเงินทุน
(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทาสัญญา การลงทุนในหุ้นหรือ
การสนั บสนุ นทางการเงินที่ ก่ อ ให้ เกิ ดสิ ท ธิ ในการได้ ม าซึ่ งหุ้ นของกิ จการนั้ นใน
ภายหลัง โดยมีส่วนในการกากับดูแลแผนธุรกิจ การดาเนินงานหรือการปรับปรุง
การดาเนินงาน หรือการดาเนินการอื่นใดในลักษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อ
การดาเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว

“หน่วย property”

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุ นรวมอสั งหาริมทรัพ ย์ที่ อยู่ภ ายใต้บั งคั บประกาศ คณะกรรมการกากั บ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั้น”

หุ้นกู้ที่มีกาหนดเวลาชาระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้

“B/E”

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark”

ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น

“CIS operator”

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

“concentration
limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน

“counterparty
limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา

“CRA”

สถาบั นจั ด อั น ดั บ ค วาม น่ า เชื่ อ ถื อ (Credit Rating Agency) ที่ ได้ รั บ ค วาม
เห็ น ชอบจากส านั ก งาน เว้ น แต่ ที่ ก าห นด ไว้ เ ป็ น การเฉพ าะ ต ามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุน

“credit
derivatives”

derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสีย
่ งด้านเครดิตของทรัพย์สน
ิ ที่
ได้รับการประกันความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตาม
มาตรฐานสากล โดยคู่สัญ ญาฝ่ายหนึ่งซึ่งมีภาระผู กพันที่จะต้องชาระเงินให้แก่
คู่ สั ญ ญาอี ก ฝ่ า ยหนึ่ งเมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ที่ มี ผ ลต่ อ การช าระหนี้ (credit event)
ข อ งท รั พ ย์ สิ น ที่ ได้ รั บ ก ารป ระกั น ค วาม เสี่ ยง จะได้ รั บ ผ ล ต อบ แ ท น ห รื อ
ค่าธรรมเนียมสาหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event”

เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชาระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา
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“credit rating”

อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทาโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชาระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk”

ความเสี่ยงด้าน FX

“delta”

อั ต ราเปรี ย บเที ย บการเปลี่ ย นแปลงของราคาตราสารหรื อ สั ญ ญ า กั บ ราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives”

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized
exchange”

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives

“discount rate”

อั ต ราส่ ว นลดของหลั ก ทรัพ ย์ ห รื อ ตราสารที่ มี ก ารลงทุ น ที่ จ ะใช้ ใ นการค านวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น

“FX”

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS”

ประเทศกลุ่ มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนาอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคานวณรวมกัน

“guarantor rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้ค้าประกัน

“international
scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment
grade”

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

“IOSCO”

International Organization of Securities Commissions

“IPO”

การเสนอขายตราสารต่ อ ประชาชนเป็ น การทั่ ว ไปในครั้ ง แรก (Initial Public
Offering)

“issue rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price”

มูลค่าตามราคาตลาด

“MF”

กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF”

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
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“national scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV”

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

“net exposure”

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์ สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือ โดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น

“notional amount”

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation”

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

“options”

สั ญ ญาที่ มีลั ก ษณะตาม (3) ของนิ ยาม “สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ” ในมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives”

derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives

“P/N”

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio
duration”

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการคานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน

“regulated
market”

ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้ อ
ขายตราสารระหว่ า งกั น ได้ รวมทั้ งให้ ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วกั บ ตราสารนั้ น โดย
ศู น ย์ ก ลางดั ง กล่ า วอยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของทางการหรื อ หน่ ว ยงานที่ ท า
หน้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ลด้ า นหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ตราสารที่ มี ลั ก ษณ ะท านองเดี ย วกั บ
หลักทรัพย์

“repo”

ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement)

“retail MF”

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo”

ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL”

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

“securities
lending”

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants”

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

“single entity
limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP”

Specific Investment Products
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“SN”

ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating”

อันดับความน่าเชือ
่ ถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็น
การประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชาระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น

“TBMA”

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
หลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

“TSR”

ใบแสดงสิ ท ธิ ในการซื้ อ หุ้นเพิ่ มทุ นที่ โอนสิ ท ธิได้ (Transferable Subscription
Right)

“underlying”

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE”

World Federation of Exchanges

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชือ
่ โครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนราย
ย่อย
1.2. ชือ
่ โครงการจัดการ (อังกฤษ) : SCB Complex Return 3YA Not for Retail Investors
1.3. ชื่อย่อ : SCBCR3YA
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด
1.5. ประเภทการขาย : ขายครั้งเดียว
1.6. การกาหนดอายุโครงการ : กาหนด
1.7. อายุโครงการ : 3 ปี 0 เดือน 0 วัน
1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกาหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :
1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :
ประมาณ 3 ปี (โดยไม่ต่ากว่า 2 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 1 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็ นกองทุ นรวม บริษั ท จัด การจะแจ้งวันที่ สิ้ นสุด อายุโครงการให้ ผู้ ถือ หน่ว ยลงทุ นทราบภายใน 15 วั น
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดทีก
่ ระทบต่อการลงทุนของกองทุนที่
นาเงินลงทุนไปลงในประเทศนั้น ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนในประเทศที่กองทุ นไปลงทุน และ/หรือมาตรการเกี่ยวกับการสารองเงินทุนในประเทศ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบทาให้กองทุนไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทุนกลับมาเป็นสกุลเงินบาทได้ ในวันที่กองทุนครบอายุ
โครงการ อาจทาให้กองทุนไม่สามารถชาระเงินต้น และดอกเบี้ยตามช่วงเวลาที่กาหนดได้ และอาจทาให้
กองทุนมีอายุโครงการมากกว่าที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณานาเงินลงทุนรวมทั้ง
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากเงินลงทุนของกองทุนดังกล่าวไปลงทุนต่อในทรัพย์สินต่าง ๆ หรือในรูปแบบอื่น
ใด ที่ไม่ขัดกับประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้ลงทุนของกองทุนดังกล่าว โดยบริษัทจะทาหนังสือแจ้งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
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อย่างไรก็ตามบริษัทจะนาเงินลงทุนพร้อมทั้งผลประโยชน์ทั้งหมดกลับคืนให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเร็ว
ที่สุด ในโอกาสแรกที่บริษัทสามารถทาได้ หรือ
บริษัท จัด การขอสงวนสิ ท ธิที่ จะยุติ โครงการในช่ว งเสนอขายหน่ วยลงทุ นครั้งแรก หรือ หลั งจากสิ้ นสุ ด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น โดยจะพิ จารณาช าระเงินคื นให้ กับ ผู้ ล งทุ น โดยไม่ นาทรัพ ย์สิ นที่
จาหน่ายได้ไปจดทะเบียนกองทุนรวม ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนน้อย
กว่า 1,550 ล้านบาท หรือในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถนาเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่น อันเนื่องจากประเทศที่กองทุ นจะไปลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และ/หรือปัจจัยอื่นใดที่ทา
ให้ผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเข้าไปลงทุ นปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสาคัญ หรือตามดุลยพินิจ
ของบริษัท จัดการ เพื่อ ประโยชน์สู งสุดของผู้ถื อหน่ วยลงทุ น โดยบริษัท จัดการจะคืนเงินให้ แก่ผู้ สั่งซื้ อ
หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
ทั้งนี้ การดาเนินการใดๆ บริษัทจัดการจะคานึงถึง ประโยชน์สูงสุดกับผู้ลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัทจัดการ
จะทาหนังสือแจ้งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ภายใน 15 วันทาการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะผู้มีเงินลงทุนสูง
1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
2. จ านวนเงิน ทุ นของโครงการจั ด การกองทุ น รวม มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขาย :
2.1. จานวนเงินทุนของโครงการ : 3,000,000,000.00 บาท
2.2. เงื่อนไข (จานวนเงินทุนของโครงการ) :
ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวน
เงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 450 ล้านบาท หรือคิดเป็นจานวนหน่วยลงทุนไม่เกิน 45,000,000 หน่วย
2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท
2.4. จานวนหน่วยลงทุน : 300,000,000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท
2.6. มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งแรก : 500,000 บาท
2.7. มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : ไม่กาหนด
2.8. มูลค่าขั้นต่าของการสั่งขายคืน : ไม่กาหนด
2.9. จานวนหน่วยลงทุนขั้นต่าของการสั่งขายคืน : ไม่กาหนด
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า : ไม่กาหนด
2.11. จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า : ไม่กาหนด
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งแรกได้แต่มูลค่าขั้นต่าดังกล่าว
จะไม่ต่ากว่าหลักเกณฑ์ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวัน
ดาเนินการดังกล่าว ณ สานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง
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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 หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่ นที่
จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อระดมเงินทุนจากผู้มีเงินลงทุนสูง ที่ต้องการแสวงหาโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนและ
สามารถรับความเสี่ยงได้ โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ทม
ี่ ีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส
่ ามารถลงทุน
ได้ ( Investment grade) และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินในต่างประเทศและ/หรือใน
ประเทศที่ มีผลตอบแทนที่ ดี รวมถึง ลงทุ นในสัญ ญาซื้ อขายล่ วงหน้า คือ สัญ ญาวอร์แรนท์ (Warrant)
เพื่อเปิดโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มได้ โดยมีช่วงระยะเวลาการลงทุนประมาณ 3 ปี
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ผสม
การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม: ไม่กาหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant)
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
3.4. ประเภทกองทุ น ตามการลงทุ น ในต่ า งประเทศ : กองทุ น ที่ ล งทุ น แบบมี ค วามเสี่ ย งทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ
การกาหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ: กาหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV
3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :
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 วิธีการในการคานวน Global Exposure limit : VaR approach
สมมติฐานที่ใช้ในการคานวณ :
1. ระดับความเชื่อมั่น (confidence level) ร้อยละ 99
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) 20 วันทาการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที่ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ากว่า 250 วันทาการ
ประเภทของ VaR ที่บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง Absolute VaR
ไม่เกิน 20% ของ NAV
วิธีการวัดมูลค่าความเสี่ยงด้านตลาด : Variance Covariance Method (Parametric Approach)
3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)
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3.9. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :
ไม่มี เนื่ อ งจากกองทุ นไม่ส ามารถวั ด ผลการด าเนิ นงานได้ เพราะอั ต ราผลตอบแทนของกองทุ นขึ้ นอยู่
กับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของสัญ ญาซื้อ ขายล่ วงหน้ าประเภทสัญ ญาวอร์แรนท์ ซึ่ งเป็นลักษณะ
เฉพาะเจาะจงที่สร้างขึ้นสาหรับกองทุนนี้โดยเฉพาะ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชีว้ ัด คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชีว้ ัด และเหตุผลในการ
เปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ต าม ในกรณี การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่ อให้ เป็นไปตามประกาศ เงื่อ นไขและข้ อกาหนดของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับ
มาตรฐานการวั ด ผลการด าเนิ น งานของกองทุ น รวม และ/หรื อ การเปลี่ ย นแปลงตั ว ชี้ วั ด ในการใช้
เปรียบเที ยบในกรณี ที่ ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทาหรือเปิด เผยข้อมูล/อั ตราดังกล่าวอี กต่อไป
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
ที่ไม่ขัดต่อกฏหมาย ก.ล.ต. โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้หรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับ
ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ (Investment grade) รวมกั น ทั้ ง สิ้ น ประมาณไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 92 ของมู ล ค่ า
ทรัพ ย์สิ น สุ ท ธิ ของกองทุ น (NAV) โดยมีเป้ าหมายให้ เงินลงทุ นในส่ วนนี้ เติ บ โตเป็ นร้อ ยละ 100 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) กองทุ น จะแบ่ งเงิน ลงทุ น ไม่เ กิ น ร้ อ ยละ 8 ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น (NAV) ลงทุ น ใน
สัญ ญาซื้ อขายล่ วงหน้า (Derivatives) ประเภท สัญ ญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่ มีการจ่ายผลตอบแทน
อ้างอิงกับดัชนี EuroStoxx 50 Index (SX5E Index) ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน เพื่อเปิดโอกาส
ให้กับกองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง EuroStoxx 50
Index (SX5E Index)
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 โดยจะอ้างอิงกับดัชนีเดิม
โดยมีรายละเอียดสาคัญดังต่อไปนี้
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.โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้หรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถ
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ลงทุ น ได้ (Investment grade) ประมาณไม่ น้อ ยกว่า ร้อ ยละ 92 ของมู ล ค่ า ทรัพ ย์สิ น สุ ท ธิ ของกองทุ น
(NAV)
ในส่ วนการลงทุ นในต่ า งประเทศที่ เป็ นตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน กองทุ นจะเข้ า ท า
สัญ ญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate risk) ทั้งจานวน โดยจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท
ธุรกรรม FX Swap หรือ Cross Currency Swap กับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อ 1) ป้องกันความ
เสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจานวน และ/หรือ 2) ทา swap อัตราดอกเบี้ย เพื่อแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างประเทศที่ลงทุน เป็นอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินบาท นอกจากนี้ กองทุนอาจจะ
เข้ าลงทุ นในตราสารที่ มีอ ายุยาวกว่ าอายุโครงการ โดยจะเข้ าท าสั ญ ญาขายตราสารดั งกล่ า วล่ วงหน้ า
เพื่อให้อายุของสัญญาสอดคล้องกับอายุโครงการ เป็นต้น
ส่วนที่ 2 : ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม
กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนไม่เกินร้อยละ 8 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ไปลงทุนในสัญญา
วอร์แรนท์ (Warrant) ทีมี
่ การจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี EuroStoxx 50 Index (SX5E Index) ที่ใช้
ในการคานวณตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน ซึ่งสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่กองทุนลงทุนจะออก
รับ รอง รับ อาวั ล หรือค้ าประกั นโดยธนาคารพาณิ ช ย์ไทย หรือ สถาบันการเงินไทยหรือธนาคารซึ่ งเป็ น
สาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ ทั้งนี้ Notional amount ของสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าที่กองทุนลงทุนจะมีมูลค่าประมาณหรือเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันจดทะเบียน
ทั้งนี้ ในการทาสัญ ญาวอร์แรนท์ (Warrant) ธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างประเทศจะไม่สามารถจ่าย
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทให้แก่กองทุนได้ เนื่องจากติดเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้น
ในการจ่ า ยผลตอบแทนธนาคารหรื อ สถาบั น การเงิ น ต่ า งประเทศดั ง กล่ า วจะจ่ า ยเงิ น เป็ น สกุ ล เงิ น
ต่างประเทศ เมื่ อ กองทุ นได้รับ ผลตอบแทนเป็นสกุล เงินต่ างประเทศ กองทุ นจะท าการแลกเปลี่ ยนกั บ
ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อแลกเงินสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ ยนในช่วงเวลา
นั้น ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญา (counterparty risk) จากการทาสัญญาวอร์แรนท์
และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign exchange rate risk)
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
มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับ
การจั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ (Unrated) รวมทั้ งตราสารทุ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
(Unlisted)
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนในกรณีที่กองทุนไม่สามารถลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่บริษัท
จัดการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมภายใน 1 เดือนนับตั้ งแต่วันที่ จดทะเบียนเป็นกองทุ นรวม และ/หรือใน
กรณีที่สถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น เกิดปัญหาด้านเครดิตของผู้ออกตราสารและไม่สามารถหา
ตราสารใหม่ทดแทนได้ ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ
ประมาณการ
การได้รับเงิน
สัดส่วนการ จากตราสารต่อ
ต้น+
ปี (THB)
ลงทุน ณ วัน
ผลตอบแทน
จดทะเบียน
ณ วันครบอายุ
โครงการ
ผลตอบแทน

ตราสารที่กองทุนคาดว่าลงทุน

อันดับความน่าเชื่อถือ
ระยะยาวของผู้ออก
ตราสาร

ส่วนที่ 1
ตราสารหนี้ บริษัท True

BBB+
(TRIS)

19.00%

3.80%

21.37%
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Corporation (TRUE) – ไทย
ตราสารหนี้ บริษัท Golden Land
Property Development
(GOLD) – ไทย

BBB+
(TRIS)

16.00%

3.30%

17.71%

ตราสารหนี้ บริษัท Energy
Absolute (EA) – ไทย

A
(TRIS)

5.00%

2.85%

5.44%

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

A
(FITCH International)

4.00%

2.20%

4.27%

ตราสารหนี้ ธ. Bank of China
(BOC) - จีน

A
(FITCH International)

4.00%

2.25%

4.28%

ตราสารหนี้ ธ. Abu Dhabi
Commercial Bank (ADCB) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

A+
(FITCH International)

8.00%

2.45%

8.61%

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

A+
(FITCH International)

4.00%

2.25%

4.28%

ตราสารหนี้ ธ. Mashreq Bank
(MASQ) - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

A
(FITCH International)

16.00%

2.65%

17.37%

ตราสารหนี้ ธ. Qatar National
Bank (QNB) - กาตาร์

A+
(FITCH International)

12.00%

2.50%

12.95%

ตราสารหนี้ ธ. China
Development Bank (CDB) - จีน

A
(FITCH International)

4.00%

2.20%

4.27%

2.67%

รวม (เฉพาะตราสารหนี้ เงินฝาก
และบัตรเงินฝาก)

92.00%

หักค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ 3
ปี)*

รวม 3 ปีคิดเป็น
8.55%

100.55%

-0.55%

เงินต้น+ผลตอบแทน
โดยประมาณ ตามระยะเวลาการ
ลงทุนประมาณ 3 ปี

92.00%

100.00%

ส่วนที่ 2
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Warrant) ที่มีสินทรัพย์อ้างอิง
EuroStoxx 50 Index (SX5E
Index)

Xxxxx

8.00%

* ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้
ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุ น ซึ่งในช่วงระยะเวลาอายุโครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเพิ่มหรือ
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ลดอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงได้ ทั้งนี้ไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุ
ไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
บริษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ ในการเปลี่ ยนแปลงทรัพ ย์สิ นที่ ล งทุ นหรือ สั ด ส่ ว นการลงทุ นได้ เฉพาะเมื่ อ มี ค วาม
จาเป็ นและสมควรเพื่อ รักษาผลประโยชน์ ของผู้ ลงทุ นเป็ นสาคั ญ ซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงนั้นต้อ งไม่ ท าให้
ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของ
ตราสารที่ ล งทุ นอาจมีก ารเปลี่ ยนแปลงได้ ทั้ งนี้ การเปลี่ ยนแปลงดั งกล่ าวอาจท าให้ ผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น
ไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่แสดงข้างต้น เป็นเพียงหนึ่งในสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ที่บริษท
ั จัดการจะใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน
รายละเอียดของสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ทีก
่ องทุนลงทุน (ส่วนที่ 2)
ดัชนีอ้างอิง (underlying)

EuroStoxx 50 Index (SX5E Index)

สกุลเงิน

ยูโร (EUR)

อายุตราสาร

ประมาณ 3 ปี แต่ไม่ต่ากว่า 2 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 1 เดือน
นับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

อัตราส่วนร่วม
(participation rate)

ร้อยละ 100
ดัชนี EuroStoxx 50 Index (SX5E Index) เป็นดัชนีหุ้นที่ถ่วง
น้าหนักด้วยมูลค่าการกระจายหุ้นรายย่อย (free-float market
capitalization weighted index) เป็นดัชนีที่สะท้อนผลการ
ดาเนินงานของหุ้นที่มีขนาดใหญ่ที่สด
ุ ที่ซอ
ื้ ขายในตลาดหลักทรัพย์
ยุโรป (Eurex) จานวน 50 ตัว ถือเป็นหนึง่ ในดัชนีหลักของตลาด
หลักทรัพย์ทวีปยุโรป

ข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับดัชนี
อ้างอิง

ดัชนีมก
ี ารกระจายตัวอย่างเพียงพอโดยองค์ประกอบแต่ละตัวมี
น้าหนัก ≤ 20% ของน้าหนักทั้งหมด ตัวที่มีน้าหนักสูงสุดได้แก่
Total S.A. = 5.24% (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562) และดัชนี
มีการปรับรายชื่อหุ้นปีละครั้งในเดือนกันยายน
ดัชนีได้รับการพัฒนาโดย Deutsche Börse Group AG ซึ่งไม่ได้มี
ความเกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการจึงทาหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบริษัท
จัดการ

เหตุการณ์ที่สง
่ ผลกระทบต่อ
การลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลดัชนี EuroStoxx 50 Index
(SX5E Index) เพือ
่ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.stoxx.com
กองทุนสงวนสิทธิที่จะนาเงินส่วนทีล
่ งทุนในสัญญาวอร์แรนท์ไป
ลงทุนในทรัพย์สินอื่นทีใ่ กล้เคียง ตามดุลยพินิจของผู้จด
ั การกองทุน
จนครบอายุกองทุน โดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ซึ่งผลตอบแทนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่กาหนดไว้ ใน
กรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อดัชนีอา้ งอิง
ดังต่อไปนี้:
1) มีการยกเลิกการคานวณดัชนีทก
ี่ องทุนอ้างอิง
2) ดัชนีอ้างอิงหยุดการคานวณ อันเนื่องมาจากตลาดหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวข้องปิดทาการติดต่อกัน 3 วันทาการ หรือผู้ให้บริการดัชนีงด
ประกาศระดับของดัชนีติดต่อกัน 3 วันทาการ
3) การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลต่อการ
ดาเนินงานของดัชนีอา้ งอิงในฐานะผู้ลงทุน หรือการเปลีย
่ นแปลงอื่น
ใดทีอ
่ าจส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน
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ผู้ออกตราสาร

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อ
ฐานะของความสามารถทางการแลกเปลี่ยนสกุลเงินทีด
่ ช
ั นีอ้างอิงใช้
ในการดาเนินงาน
4) มีเหตุการณ์ใด ๆที่ทาให้ผู้ออกสัญญาวอร์แรนท์ที่มีการจ่าย
ผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของดัชนีอ้างอิงไม่สามารถป้องกันความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาดัชนีอา้ งอิงได้ โดยผู้ออก
สัญญาวอร์แรนท์ได้ใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดในการแก้ไข
ปัญหาแล้ว แต่อย่างไรก็ตามผู้ออกสัญญาวอร์แรนท์ยังคงได้รับ
ผลกระทบดังต่อไปนี้
a. ไม่สามารถหา สร้าง สร้างใหม่ ทดแทน ถือครอง ยกเลิก หรือ
ขายธุรกรรมหรือ สินทรัพย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคาตาม
เงือ
่ นไขและข้อผูกพันทีเ่ กี่ยวข้องกับสัญญาวอร์แรนท์ นั้น หรือ
b. ไม่สามารถขายหรือไม่ได้รับการชาระเงินคืนจากการขายธุรกรรม
หรือสินทรัพย์ทล
ี่ งทุน
ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือสถาบันการเงินไทยหรือธนาคารซึ่งเป็น
สาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ

เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย)
กองทุนจะคานวณผลตอบแทนโดยปัดทศนิยม 2 ตาแหน่งตามหลักคณิตศาสตร์ และจะจ่ายผลตอบแทน
เพียงครั้งเดียวเมื่อสิ้นอายุโครงการ
1. ดัชนีอา้ งอิง คือ EuroStoxx 50 Index (SX5E Index) ในสกุลเงินยูโร (EUR)
2. ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง = (ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง / ระดับ
ของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา) - 1
3. ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน = อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินยูโร
ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง/ อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินยูโร ณ วันเริ่มต้น
สัญญา
4. PR คือ อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) ของดัชนีอ้างอิ งจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์
= 100 %
5. Coupon ของ warrant = 15%
วันเริ่มต้นสัญญา คือ วันที่กองทุนเริ่มลงทุนในสัญ ญาวอร์แรนท์ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดของดัชนี
อ้างอิง หรือไม่มีการคานวณดัชนีอ้างอิงนั้น บลจ.ขอสงวนสิทธิในการใช้ระดับของดัชนีอ้างอิงของวันทา
การถัดไป หรือกาหนดระดับดัชนีอ้างอิงด้วยวิธีการอื่นๆ
วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง คือ วันที่กองทุนพิจารณาระดับของดัชนีอา้ งอิงเพื่อนามาคานวณผลตอบแทนจาก
การลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ โดยจะสิ้นสุดประมาณ 5 -10 วันก่อนวันครบอายุกองทุน
บริษัทจัดการจะแจ้งวันเริ่มต้นสัญญาและวันพิจารณาดัชนีอ้างอิงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการภายใน 7 วันทาการนับแต่วันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็น กองทุน แต่หากวันดังกล่าวตรง
กับวันหยุดจะเลื่อนเป็นวันทาการถัดไป ทั้งนี้ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิงอาจเปลี่ยนแปลงได้หากสถานการณ์
การลงทุนทั้งในและหรือต่างประเทศไม่เหมาะสมกับการลงทุน โดยบลจ.จะดาเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ทราบโดยเร็วผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) และ Coupon ของ warrant อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะ
ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนแต่จะไม่ต่ากว่าอัตราที่กาหนดไว้ใน
โครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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รายละเอียดการคานวณผลตอบแทนจากการลงทุนทัง
้ หมด
เงินต้นและผลตอบแทนทีค
่ าดว่าจะได้รับ
ณ วันครบอายุโครงการ

เงื่อนไข

กรณีที่ 1

ได้รับเงินต้นคืนทั้งจานวนเพียงอย่างเดียว
(ในส่ ว นการลงทุ น ตราสารหนี้ เงินฝากและ
ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณา
ตราสารทางการเงิน)
ดัชนีอ้างอิง ≤ 0%
ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญา
วอร์แรนท์
ได้รับเงินต้นคืนทั้งจานวน (ในส่วนการลงทุน
ตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน)
+ ผลตอบแทนจากการลงทุ นในสั ญ ญาวอร์
แรนท์

กรณีที่ 2

ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณา
ผลตอบแทนจากการลงทุ น ในสั ญ ญ าวอร์
ดัชนีอ้างอิง > 0%
แรนท์
= (PR x Coupon ของ warrant) x ค่ า การ
เปลี่ ยนแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ ยน x มู ล ค่ า
ตามขนาดของสัญญาวอร์แรนท์

ผลตอบแทนจากการลงทุ นในสั ญ ญาวอร์แรนท์ เป็ นสกุ ล เงินยูโร (EUR) จะขึ้ นอยู่กั บ อั ต ราแลกเปลี่ ยน
ในช่วงครบอายุโครงการด้วย
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเงื่อนไขและการคานวณผลตอบแทนจากการลงทุนใน
สัญญาวอร์แรนท์ เช่น คู่สัญญามีการยกเลิกสัญญาอันเนื่องมาจากสภาวะตลาดมีการผันผวนอย่างรุนแรง
จนไม่สามารถออกสัญญาวอร์แรนท์ให้กองทุนภายใต้เงื่อนไขเดิมได้ กองทุนจึงต้องเปลี่ ยนคู่สัญญาใหม่
เป็นต้น การคานวณผลตอบแทนดั งกล่าวจะเป็นไปตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ในสัญ ญาวอร์แรนท์ที่ กองทุ น
ลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งเงื่อนไขดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่
เกิดเหตุการณ์นั้นๆ ขึ้น โดยจะแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
เงื่อนไขของสัญญาวอร์แรนท์จ ะเป็นไปตามสัญญาที่กองทุนได้ ทาการตกลงร่วมกันกับทางธนาคารคู่ ค้า
ทั้งนี้หากเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับดัชนีอ้างอิงและ/หรือ บริษัทผู้ให้บริการดัชนีอย่างมีนัยสาคัญ เช่น
หลักการการคานวณดัชนีมีการเปลี่ยนแปลง ดัชนีถูกยกเลิก และ/หรือ บริษัทผู้ให้บริการดัชนีปิดกิจ การ
เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นเหตุให้สัญญาวอร์แรนท์ มีอันต้องสิ้นสภาพก่อนกาหนด ธนาคารคู่ค้าจะทาการคานวณ
ราคาสัญญาวอร์แรนท์ เพื่อใช้ในการยกเลิกสัญญาก่อนกาหนด
ตัวอย่างการได้รับเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุน
สมมติฐาน
- เงินลงทุนทั้งหมด 1,000,000 บาท แบ่งสัดส่วนการลงทุนดังนี้
ประเภทหลักทรัพย์/ทรัพย์สน
ิ

สัดส่วนการลงทุน
(ร้อยละ)

อัตราผลตอบแทน
ณ วันครบอายุ
โครงการ
(ประมาณ 1 ปี)

ส่วนที่ 1 : ตราสารหนี้ เงินฝากและตรา
สารทางการเงิน

92

ประมาณ 2.67%

เงินต้นและ
ผลตอบแทน
ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
(ต่อปี)
100.18%
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หักค่าใช้จา่ ยโดยประมาณ

0.18%

เงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ส่วนที่ 1 หลังหักค่าใช้จ่ายของกองทุน
โดยประมาณ

100%

ส่วนที่ 2 : สัญญาวอร์แรนท์

-

8

ตัวอย่างผลตอบแทนจากสัญญา
วอร์แรนท์ปรากฎตามตาราง
ด้านล่าง

ระดับของดัชนีอา้ งอิง ดังนี้
ระดับของดัชนีอา้ งอิง ณ วันที่เริ่มต้น
สัญญา

ระดับของดัชนีอา้ งอิง ณ วันพิจารณา
ดัชนีอา้ งอิง

กรณีที่ 1

1,000

900

กรณีที่ 2

1,000

1,010

สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินยูโร (EUR)
อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท
เมื่อเทียบกับเงินยูโร (EUR) ณ
วันเริ่มต้นสัญญา

อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท
เมือ
่ เทียบกับเงินยูโร (EUR) ณ
วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง

กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อ
เทียบกับค่าเงินยูโร (EUR)

40 บาท ต่อ 1 ยูโร (EUR)

36 บาท ต่อ 1 ยูโร (EUR)

กรณีที่ ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อ
เทียบกับค่าเงินเงินยูโร (EUR)

40 บาท ต่อ 1 ยูโร (EUR)

44 บาท ต่อ 1 ยูโร (EUR)

กรณีที่ 1 ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนีอา้ งอิง ≤ 0% ดังนี้
การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทเมื่อเทียบ
กับค่าเงิน ยูโร (EUR)
- ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น
เมือ
่ เทียบกับค่าเงิน ยูโร
(EUR)

เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ตราสารหนี้ เงินฝาก
สัญญาวอร์แรนท์
และตราสารทาง
การเงิน
1,000,000 บาท
ไม่ได้รับผลตอบแทน
จากการลงทุนใน
สัญญาวอร์แรนท์

รวมเงินต้นและ
ผลตอบแทนทั้งหมด
ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อ
ครบอายุโครงการ
1,000,000 บาท

- ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง
เมื่อเทียบกับค่าเงิน ยูโร
(EUR)
กรณีที่ 2 ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนีอา้ งอิง > 0% ดังนี้
การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทเมื่อเทียบ
กับค่าเงิน ยูโร (EUR)

เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน
ส่วนที่ 1
ตราสารหนี้ เงินฝาก
และตราสารทาง
การเงิน

ส่วนที่ 2
สัญญาวอร์แรนท์

รวมเงินต้นและ
ผลตอบแทนทั้งหมด
ที่คาดว่าจะได้รับ
เมื่อครบอายุ
โครงการ
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2.1 ค่าเงินบาทแข็งค่า
ขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงิน
ยูโร (EUR) จาก 40
บาท ต่อ 1 ยูโร (EUR)
เป็น 36 บาท ต่อ 1 ยูโร
(EUR)

1,000,000 บาท

ได้รับผลตอบแทน
จากการลงทุนใน
สัญญาวอร์แรนท์
135,000 บาท
(คิดเป็น 4.311% ต่อ
ปี รวม 3 ปีคด
ิ เป็น
13.5% )

1,000,000 +
135,000
= 1,135,000 บาท
(คิดเป็น 4.311%
ต่อปี)

คานวณจาก
1. ค่าการ
เปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน
36/40 = 0.9
2. PR x Coupon ของ
warrant
100% x 15%= 0.15
3. ผลตอบแทน

2.2 ค่าเงินบาทอ่อนค่า
ลงเมื่อเทียบกับค่าเงิน
ยูโร (EUR) จาก 40
บาท ต่อ 1 ยูโร (EUR)
เป็น 44 บาท ต่อ 1 ยูโร
(EUR)

1,000,000 บาท

0.15 x 0.9 x
1,000,000
= 135,000 บาท
ได้รับผลตอบแทน
จากการลงทุนใน
สัญญาวอร์แรนท์
165,000 บาท
คานวณจาก

1,000,000 +
165,000
= 1,165,000 บาท
(คิดเป็น 5.223%
ต่อปี)

(คิดเป็น 5.223% ต่อ
ปี รวม 3 ปีคด
ิ เป็น
16.5%)
1. ค่าการ
เปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน
44/40 = 1.1
2. PR x Coupon ของ
warrant
100% x 15%= 0.15
3. ผลตอบแทน
0.15 x 1.1 x
1,000,000
= 165,000 บาท
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สรุปผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์
กรณี
ที่

1

2

อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทเทียบกับ
ค่าเงินยูโร (EUR)

-

ค่ า เงิ น บ าท แข็ ง ค่ า
ขึ้ น เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ
ค่ า เงิ น ยู โ ร (EUR))
จาก 40 บาท ต่ อ 1
ยู โ ร (EUR) เป็ น 36
บ า ท ต่ อ 1 ยู โ ร
(EUR)
ค่ า เงิ น บาท อ่ อ นค่ า
ล ง เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ
ค่ าเงิ น ยู โร (EUR)
จาก 40 บาท ต่ อ 1
ยู โ ร (EUR) เป็ น 44
บ า ท ต่ อ 1 ยู โ ร
(EUR)

เงื่อนไขและผลตอบแทน

ค่ า การเปลี่ ย นแปลงของ
ดั ช นี ณ วั น พิ จ ารณาดั ช นี
อ้างอิง ≤ 0%

ร ว ม เ งิ น ต้ น แ ล ะ
ผลตอบแทน (ที่ ม าก
ที่ สุ ด ) ทั้ ง หมดที่ ค าด
ว่ า จ ะ ไ ด้ รั บ เมื่ อ ค ร บ
อายุโครงการ

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ต ร า ส า ร ห นี้ เ งิ น
ฝ า ก แ ล ะต ราส า ร
ทางการเงิน (บาท)

สัญญาวอร์แรนท์

1,000,000

0

1,000,000

(คิดเป็น 0% ต่อ
ปี)

(คิดเป็น 0% ต่อปี)

135,000

1,135,000

(คิดเป็น
4.311% ต่อปี
รวม 3 ปีคิดเป็น
13.5%)

(คิดเป็น 4.311%

165,000

1,165,000

(คิดเป็น
5.223% ต่อปี
รวม 3 ปีคิดเป็น
16.5%)

(คิดเป็น 5.223%

1,000,000
เงื่อนไข :
ค่าการเปลี่ยนแปลงของ
ดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนี
อ้างอิง > 0%

(บาท)

ต่อปี )

ผลตอบแทน :
(PR x Coupon ของ
warrant) x ค่าการ
เปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน x มูลค่าตาม
ขนาดของสัญญาวอร์
แรนท์

1,000,000

ต่อปี)

ตัวอย่างแผนภาพของรูปแบบการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทน

ข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับดัชนี EuroStoxx 50 Index (SX5E Index) ทีส
่ ัญญาวอร์แรนท์ใช้อา
้ งอิง
เป็ น ดั ช นี หุ้ นที่ ถ่ ว งน้ าห นั ก ด้ ว ยมู ล ค่ า การก ระจายหุ้ น รายย่ อ ย (free-float market capitalization
weighted index) เป็ นดั ช นี ที่ ส ะท้ อ นผลการด าเนิ นงานของหุ้ นที่ มี ขนาดใหญ่ ที่ สุ ด ที่ ซื้ อ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ยุโรป (Eurex) จานวน 50 ตัว ถือเป็นหนึ่งในดัชนีหลักของตลาดหลักทรัพย์ทวีปยุโรป
ดัชนีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอโดยองค์ประกอบแต่ละตัวมีน้าหนัก ≤ 20% ของน้าหนักทั้งหมด ตัวที่
มีน้ าหนั ก สู งสุ ด ได้ แ ก่ Total S.A. = 5.24% (ข้ อ มู ล ณ เดื อ นพฤษภาคม 2562) และดั ช นี มี ก ารปรั บ
รายชื่อหุ้นปีละครั้งในเดือนกันยายน
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ดัชนีได้รับการพัฒนาโดย Deutsche Börse Group AG ซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการจึงทา
หน้าที่ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ
ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น สามารถเข้ า ถึ งข้ อ มู ล ดั ช นี EuroStoxx 50 Index (SX5E Index) เพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ มู ล
เพิ่มเติมได้ที่ www.stoxx.com
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
มีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบ
ปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรั พย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธี
อื่ น อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ หลายอย่ า งตามที่ ป ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดั ง ต่ อ ไปนี้ เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่ ค ณ ะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ค วามเห็ น ชอบหรื อ มี ป ระกาศแก้ ไ ขหรื อ เพิ่ มเติ ม ประเภทหรื อ ลั ก ษณะของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินที่ระบุในข้อ 3.13 ซึ่งมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้
1.1 ไ ม่มีข้อกาหนดหรือเงื่อนไขที่ทาให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ดาเนิ นการให้ มีก ารรับ โอนสิท ธิเรียกร้องในตราสารได้ ต ามวิธี การที่ ก ฎหมายก าหนด หรือ มีเงื่อ นไขให้
กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
1.3 มีข้อ มูล เกี่ ยวกั บ ตราสารที่ ถู ก ต้ อ งครบถ้ วนและมี ก ารปรับ ปรุ งเป็ นประจ าอย่ า งสม่ าเสมอ ซึ่ งบริษั ท
จัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูล
ราคาที่ สะท้อนมูลค่ายุ ติธรรม โดยข้อมู ลดังกล่าวต้องอ้ างอิงจากแหล่งข้อ มูลที่เชื่อ ถือได้ซึ่งจัด ทาตาม
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กาหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนี้การค้า B/E หรือ P/N
ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทานองเดียวกับผู้รบ
ั ฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัล หรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋วทั้งจานวน
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
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2.2.2 หากการลงทุ น ใน SN จะมี ผ ลท าให้ ก องทุ น ต้ อ งรั บ มอบทรั พ ย์ สิ น ใดๆ ทรั พ ย์ สิ น นั้ น ต้ อ งเป็ น
ทรัพย์ สินที่ ก องทุ น สามารถลงทุ นได้ เว้นแต่เป็ นไปตามมาตรฐานสากลซึ่ งกาหนดโดย International
Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็ นทรัพ ย์สิ นที่ ส ามารถเปลี่ ยนมื อ ได้ โดยก่ อนการ
ลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มี การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทาให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สิน
ดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวน
2.2.3 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งมีข้อกาหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน
SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. ร้องขอได้
2.2.4 ในกรณี ที่ เป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้ องดาเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ ออก SN
ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออก SN คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้าย
ของแต่ ล ะเดื อ น ทั้ งนี้ ในกรณี ที่ วั น ดั ง กล่ า วเป็ น วั น หยุ ด ท าการของ บลจ. ให้ ค านวณและแจ้ งมู ล ค่ า
ยุติธรรมภายในวันทาการถัดไป
2.2.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสาคัญ ให้ผู้ออก SN คานวณ
และแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที
ความในวรรคหนึ่งไม่นามาใช้บังคับกับกรณีที่เป็น SN ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property กรณีเป็นหน่ว ยที่การออกอยู่
ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ใน
ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้
กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มี ก ารลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น เมื่ อ ใช้ วิ ธี ค านวณ 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 านวณ ตามสั ด ส่ ว น (pro rata) แล้ ว ได้ ผ ลเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น
(อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives ที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ซึง่ เป็นการเข้าทา
ธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging))
1.3 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีด
เดอร์
2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กาหนดในข้อ 1.
2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในการลงทุ นเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ใน
ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.2 จดทะเบียนซื้อขายใน SET
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
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2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือ
่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพือ
่ การส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 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 กองทุนฟื้นฟู
1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึน
้
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2. ตราสารที่ใช้ในการทา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่ างประเทศต้องมี
credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
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 ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และ
เป็นตั๋วที่ถึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
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 อยูใ่ นอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้ อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมู ล
ราคาที่ น่าเชื่ อ ถื อ และอ้ า งอิ งได้ ซึ่ง มีก ารเปิ ด เผยต่ อ สาธารณชน โดยตราสารหนี้ ดั งกล่ 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 ระยะสัน
้ ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
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2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูล
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 ทรัพย์สินอื่นตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดเพิ่มเติม
3. ระยะเวลาการรับชาระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้ อ กาหนดเพิ่มเติ มที่ บลจ. ต้อ งปฏิบั ติ ส าหรับ การลงทุ นใน reverse repo ตามเกณฑ์ ที่ สานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. คู่ สั ญ ญา ต้ อ งมี คู่ สั ญ ญาอี ก ฝ่ า ยหนึ่ งเป็ น ผู้ ไ ด้ รับ ใบอนุ ญ าตให้ ป ระกอบธุ รกิ จ SBLโดยในกรณี ที่
คู่สัญญาดังกล่าวกระทาการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือ
ดาเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธปท.
1.3 กองทุนฟื้นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธพ.
1.6 บง.
1.7 บล.
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที่มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึน
้ ไป
1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดเพิ่มเติม
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรั พย์
หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดาเนินการดังนี้
3.1 ดาเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลั กทรัพย์ โดยต้อง
เป็นหลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง
ขึ้น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็ นผู้ออก ที่มีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋ วไม่เกิน 270 วันนับ แต่วันออกตั๋ ว
และเป็นตั๋วที่ถึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้
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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 หนังสือค้าประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้ นจดทะเบี ย นใน 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 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดาเนินการโดยวิธอ
ี ื่นซึ่งจะ
มีผลให้ บลจ. สามารถบังคับชาระหนีเ้ อาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนาหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทาให้ไม่สามารถบังคับตาม
หลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชาระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั้นเอง
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิน
้ วัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้
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 มีกาหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็น
ตั๋วที่ถึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
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 โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น
credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสาคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสาคัญของสัญญาตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญา
ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
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 ทองคา
1.6 น้ามันดิบ
1.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัช นีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6
หรือ 1.9
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1.8 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.7
1.9 underlying อื่นตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดเพิ่มเติม
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 ราคาของ
underlying อื่ นที่ ไม่ใช่ ดั ช นี หรือ underlying ที่ เป็ นองค์ ป ระกอบของดั ช นี ดั งกล่ า ว ต้ อ งเป็ นที่ ยอมรั บ
อย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลาย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมือ
่
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 ายหนึ่งเป็ น ธพ. ธนาคารที่ มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3 ในกรณี ที่จะต้องมีการชาระหนี้ด้ วยการส่งมอบสินค้าเมื่ อ derivatives สิ้น สุดลง สินค้านั้นต้องเป็ น
ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้า
นั้นก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้
3.1 เป็ นดัชนีที่มีการกาหนดวิธีการคานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying
หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่นามาใช้ในการคานวณ และมีการคานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่าง
เป็นอิสระ
3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้าหนัก ≤ 20% ของน้าหนักทั้งหมด
3.2.1.2 ดัช นีที่อ งค์ ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้าหนัก ≤ 35% ของน้าหนักทั้ งหมดในกรณี ที่ เป็นไปตาม
สภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้าหนักไม่เกินอัตราที่กาหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทองคา
หรือน้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบ หรือเป็นดัชนี ราคาทองคา
หรือน้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้
3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญา
นัน
้ โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น
3.3 เป็ นดัช นี ที่ ได้รับ การพัฒ นาโดยสถาบั นที่ มี ค วามน่ าเชื่ อถื อและท าหน้ าที่ ได้ อย่ างอิส ระจาก บลจ.
ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 มีก ารแสดงดั ช นี นั้น ๆ อย่างต่ อ เนื่ อ งเป็ น ประจ าทุ ก วั นท าการผ่ า นสื่ อ ที่ มี ก ารเสนอข้ อ มู ล อย่า งทั น
เหตุการณ์
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3.5 ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคานวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ
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 คานวณจากราคาปัจจุบั น (spot price) หรือราคาสัญ ญาซื้อ ขายล่วงหน้ า
(futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณี ที่ เป็ นดั ช นี เงินเฟ้อ ดั ช นี ดั งกล่ าวต้ องค านวณโดยใช้ แหล่ งข้ อ มู ล อ้ างอิ งจากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคานวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดง
ให้เห็นได้ว่าวิธีการคานวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บลจ. ต้ อ งจัด ให้ มีท รัพ ย์สิ น ของกองทุ นที่ มี คุ ณ ภาพและมี ส ภาพคล่ อ งในจ านวนที่ เพี ยงพอต่ อ ภาระ ที่
กองทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives
นั้น และเป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิม
่ เติมสาหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
ในกรณีที่ บลจ. ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การ
ลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
6. หลักเกณฑ์เพิม
่ เติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันที่ 15
และวันสุดท้ายของแต่ละเดือ น ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทาการของ บลจ. ให้คานวณและ
แจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทาการถัดไป
6.2 ในกรณีที่ เกิดเหตุการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาคัญ ให้คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. ร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
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
กับความสามารถในการชาระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ใน
ฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด
credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกาหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit
event ข้ อ ตกลงจะสิ้ นสุ ด ในวั น ครบก าหนดตามปกติ ) ทั้ งนี้ ไม่ ว่ า obligation จะมี เพี ย งรายการเดี ย ว
(Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกาหนดให้ผู้ขายประกันความ
เสี่ยงมีหน้าที่ชาระหนี้เมื่อเกิด 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 ซึ่งจะมีการช าระราคากัน เฉพาะในส่วนของสินทรัพ ย์ รายนั้น แต่ข้อ ตกลงจะครบกาหนดเมื่อ
เกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์
อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมี
ภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลง
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กัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความ
เสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูล ค่ายุติธรรมของสินทรัพ ย์อ้างอิงให้ กับผู้ ขาย
ประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกาหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้ อ งใช้ สั ญ ญามาตรฐานตามที่ ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association
(ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สานักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้
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 ก าหนดที่ ท าให้ สิ ท ธิ ที่ ก าหนดไว้ ใ นตราสารหนี้ ห รื อ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ที่ credit
derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา
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
เช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
ในกรณี กองทุ นรวมเข้าผูกพันตามข้ อตกลงกั บกิ จการเงินร่วมลงทุ น (private equity) บริษัท จัด การจะ
ลงทุ นในหน่ว ย private equity ได้ โดยไม่ มี ข้อ ก าหนดหรือ เงื่อนไขที่ ท าให้ ผู้ ล งทุ นเข้ าผู ก พั นมากกว่ า
ข้อตกลงจานวนเงินขั้นต่าที่จะลงทุน
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธี
อื่ น อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ หลายอย่ า งตามที่ ป ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดั ง ต่ อ ไปนี้ เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่ ค ณ ะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อ ส านั 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
การทาสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญ
ของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็น
ตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่ า ตราสารทางการเงิ น ใด ๆ นอกเหนื อ จากทรั พ ย์ สิ น ในส่ ว นอื่ น ของ
ภาคผนวกนี้ ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มีข้อกาหนดหรือเงื่อนไขที่ทาให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุน
ได้ดาเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้
กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
1.3 มี ข้ อ มู ล เกี่ ยวกั บ ต ราส ารที่ ถู ก ต้ อ งค รบ ถ้ วนแล ะมี ก ารป รั บ ป รุ ง เป็ นป ระจ าอย่ า งสม่ าเสม อ
ซึ่ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูล
ราคาที่ สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดั งกล่าวต้องอ้ างอิงจากแหล่งข้อ มูลที่เชื่ อ ถือได้ซึ่งจัด ทาตาม
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กาหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนี้การค้า B/E หรือ P/N
ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1
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ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับ รองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจานวน
รวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N
2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้
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 ลท าให้ 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 นไปตามมาตรฐานสากลซึ่ งกาหนดโดย International
Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็ นทรัพ ย์สิ นที่ ส ามารถเปลี่ ยนมื อ ได้ โดยก่ อนการ
ลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทาให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สิน
ดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวน
2.2.3 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งมีข้อกาหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน
SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. ร้องขอ
2.2.4 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นั้นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูล
ที่น่าเชื่อถือได้ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ บลจ. ต้องดาเนินการจัดให้มี
ข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธีการคานวณเดียวกับที่ใช้ในการ
คานวณราคาที่แสดงในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือดังกล่าว ให้ บลจ. ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละ
เดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทาการของ บลจ. ให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายใน
วันทาการถัดไป
2.2.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสาคัญ ให้ผู้ออก SN ส่งราคา
ที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN มายัง บลจ. ทันที
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่
ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัตแ
ิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ใน
ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลักษณะดังนี้
1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่ กากับดูแลด้าน
หลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS
ต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE
1.2.2 CIS operator ของกองทุ น ดั ง กล่ า วอยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของหน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ลที่ เป็ น
สมาชิกสามัญของ IOSCO
1.2.3 ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าว
ต้อ งอยู่ภายใต้ห ลั กเกณฑ์ ก ารก ากั บดู แล การออก การเสนอขาย และการจัด การส าหรับ กองทุ นเพื่ อ ผู้
ลงทุนรายย่อยของประเทศนั้น
1.3 ประเทศที่กากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ
ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สานักงานกาหนด
1.4. ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการ
จากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจาเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่ว คราวเท่านั้น และมีนโยบาย
การลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กั บการลงทุนในหน่วยของกองทุ น CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุ นรวมทองคาที่
ลงทุนในทองคาแท่ง)
1.4.1 มี ก ารลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น เมื่ อ ใช้ วิ ธี ค านวณ ตามสั ด ส่ ว น (pro rata) แล้ ว ได้ ผ ลเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF นัน
้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที่เป็น SIP
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1.4.2 มี ก ารลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น เมื่ อ ใช้ วิ ธี ค านวณ ตามสั ด ส่ ว น (pro rata) แล้ ว ได้ ผ ลเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF นั้น
1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั้น
(อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives ที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ซึ่งเป็นการเข้าทา
ธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพือ
่ การลดความเสี่ยง (non-hedging))
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่ MF ลงทุน ต้องเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภท
และชนิ ด เดี ย วกั บ ที่ MF สามารถลงทุ นได้ และเมื่ อ นาทรัพ ย์ สิ นที่ ไ ม่ ส ามารถลงทุ นได้ ม าค านวณตาม
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
ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่
มีความจาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงานโดย
ก่อนการลงทุน บลจ. จะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุ ผลความจาเป็นและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย
2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กาหนดในข้อ 1
2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร 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. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 2.
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในต่างประเทศ (reverse repo)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (securities lending)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
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 ทองคา
1.6 น้ามันดิบ
1.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรื อตัวแปรตาม 1.1 - 1.6
หรือ 1.9
1.8 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.7
1.9 underlying อื่นตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดเพิ่มเติม
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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 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. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมือ
่
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้
อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สญ
ั ญาใน 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 ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลโดยหน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณี ที่ จะต้องมีการชาระหนี้ด้ วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็ น
ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้า
นัน
้ ก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้
3.1 เป็ นดัชนีที่มีการกาหนดวิธีการคานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying
หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่นามาใช้ในการคานวณ และมีการคานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่าง
เป็นอิสระ
3.2 เป็นดัชนีที่มีลก
ั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้าหนัก ≤ 20% ของน้าหนักทั้งหมด
3.2.1.2 ดัช นีที่อ งค์ ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้าหนัก ≤ 35% ของน้าหนักทั้ งหมดในกรณี ที่ เป็นไปตาม
สภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้าหนักไม่เกินอัตราที่กาหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทองคา
หรือน้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคา
หรือน้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้
3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญา
นั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น
3.3 เป็ นดัช นี ที่ ได้รับ การพั ฒ นาโดยสถาบั นที่ มี ความน่ าเชื่ อถื อและท าหน้ าที่ ได้ อย่างอิส ระจาก บลจ.
ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีก ารแสดงดั ช นี นั้น ๆ อย่างต่ อ เนื่ อ งเป็ น ประจ าทุ ก วั นท าการผ่ า นสื่ อ ที่ มี ก ารเสนอข้ อ มู ล อย่า งทั น
เหตุการณ์
3.5 ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคานวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่า งใดหรือ
หลายอย่างดังนี้
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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 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คานวณจากราคาปัจจุบัน (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 งกล่ าวต้ องค านวณโดยใช้ แหล่ งข้ อ มู ล อ้ างอิ งจากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคานวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดง
ให้เห็นได้ว่าวิธีการคานวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บลจ. ต้ อ งจัด ให้ มีท รัพ ย์ สิ น ของกองทุ นที่ มี คุ ณ ภาพและมี ส ภาพคล่ อ งในจ านวนที่ เพี ยงพอต่ อ ภาระที่
กองทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives
นั้น และเป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
ในกรณีที่ บลจ. ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การ
ลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันที่ 15
และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทาการของ บลจ. ให้คานวณและ
แจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทาการถัดไป
6.2 ในกรณีที่ เกิดเหตุการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาคัญ ให้คู่สัญ ญาอีก
ฝ่ายหนึง่ คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. ร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น
7.2 เข้ าเป็นคู่สัญ ญาได้ เฉพาะ credit derivatives ที่ มีลัก ษณะของธุรกรรมหรือ เที ยบเคี ยงกับธุรกรรม
อย่างหนึง่ อย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้อง
กับความสามารถในการชาระหนี้ ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ใน
ฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินตามข้อตกลงซื้ อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด
credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกาหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit
event ข้ อ ตกลงจะสิ้ นสุ ด ในวั น ครบก าหนดตามปกติ ) ทั้ งนี้ ไม่ ว่ า obligation จะมี เพี ย งรายการเดี ย ว
(Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกาหนดให้ผู้ขายประกันความ
เสี่ยงมีหน้าที่ชาระหนี้เมื่อเกิด 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 ซึ่งจะมีการช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพ ย์รายนั้น แต่ ข้อ ตกลงจะครบกาหนดเมื่อ
เกิด credit event ขึน
้ กับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์
อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมี
ภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลง
กัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความ
เสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูล ค่ายุติ ธรรมของสินทรัพ ย์อ้างอิงให้กับผู้ ขาย
ประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกาหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
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7.3 ต้ อ งใช้ สั ญ ญามาตรฐานตามที่ ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association
(ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สานักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงทีม
่ ีล ก
ั ษณะดังนี้
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 พย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่ มี ข้ อ ก าหนดที่ ท าให้ สิ ท ธิ ที่ ก าหนดไว้ ใ นตราสารหนี้ ห รื อ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งห น้ า ที่ credit
derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มข
ี ้อกาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา
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
เช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
ในกรณี กองทุ นรวมเข้าผู กพันตามข้ อตกลงกั บกิ จการเงินร่วมลงทุ น (private equity) บริษัท จัด การจะ
ลงทุ นในหน่ว ย private equity ได้ โดยไม่ มี ข้อ ก าหนดหรือ เงื่อ นไขที่ ท าให้ ผู้ ล งทุ นเข้ าผู ก พั นมากกว่ า
ข้อตกลงจานวนเงินขั้นต่าที่จะลงทุน
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 ประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดั ง ต่ อ ไปนี้ เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่ ค ณ ะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อ ส านั กงาน
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 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1

ตราสารภาครัฐไทย

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป

ไม่จากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

2.3 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า
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

ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 20% หรือ
(2) น้าหนักของตราสารทีล
่ งทุน
ใน benchmark + 5%

5.2 เป็นตราสารที่มล
ี ักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผูอ
้ อกเป็นบริษัทจดทะเบียน
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

5.2.2 ผูอ
้ อกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีทเี่ ป็นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้
< 397 วัน นับแต่วันทีล
่ งทุน และไม่ได้มีลก
ั ษณะตาม
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 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 ในกรณีที่เป็นตราสารทีม
่ ีกาหนดวันชาระหนี้
> 397 วัน นับแต่วันทีล
่ งทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่
ในระบบของ regulated market
6

ทรัพย์สินดังนี้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายใน SET หรือใน
ตลาดซือ
้ ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
ตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดาเนินการ
แก้ไขเหตุทอ
ี่ าจทาให้มก
ี ารเพิกถอนการเป็น
หลักทรัพย์ซอ
ื้ ขายใน SET หรือในตลาดซือ
้ ขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)

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

6.2 ตราสารทุนทีอ
่ อกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่า
ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสาร
ทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่
อาจทาให้มก
ี ารเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขาย
ใน SET หรือในตลาดซือ
้ ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.3 หุ้นทีอ
่ ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซื้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มล
ี ักษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
หรือศุกูก ที่ผอ
ู้ อกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผูอ
้ อก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขา
ของ ธพ.ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel
III

อัตราส่วน (% ของ NAV)

6.4.2 เป็นตราสารทีม
่ ีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่
ดังนี้
6.4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือใน
ตลาดซือ
้ ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
6.4.2.2 ผูอ
้ อกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัว่ ไปโดย
มีรายละเอียดตามแบบ filing
6.4.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้
< 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
ทานองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.4.2.3.1 –
6.4.2.3.2
6.4.3 ในกรณีที่เป็นตราสารทีม
่ ีกาหนดวันชาระหนี้ >
397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนต้องขึ้นทะเบียนหรืออยูใ่ น
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
้ ขายหรืออยูใ่ นระหว่าง IPO
เพื่อการจดทะเบียนซือ
้ ขายใน SET หรือในตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทา
ให้มก
ี ารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขาย
ใน SET หรือในตลาดซือ
้ ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.8.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มล
ี ักษณะ
กระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด
6.9 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขาย
หรืออยูใ่ นระหว่าง IPO เพือ
่ การจดทะเบียนซือ
้ ขาย
ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ของ SET หรือของ
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
ตลาดซือ
้ ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่วย private equity ที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการแก้ไข
เหตุทอ
ี่ าจทาให้มก
ี ารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออก
จากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)

อัตราส่วน (% ของ NAV)

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
่ ยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไข
เหตุทอ
ี่ าจทาให้มก
ี ารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออก
จากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
7

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

ไม่จากัดอัตราส่วน

8

ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7
(SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออก
ตราสารหรือคู่สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัททีอ
่ ยู่ใน
กลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคูส
่ ัญญาใน
ธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

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

*หมายเหตุ

: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1

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

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญ
ั ชีเว้น
แต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ย
ตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุน
คงเหลือ < 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มี
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)
อายุโครงการ > 1 ปี

จัดตั้งขึ้น
1.2 ธพ.
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 งือ
่ นไขห้ามเปลี่ยนมือแต่
กองทุนได้ดาเนินการให้มก
ี ารรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมี
เงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออก
ตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึง่ จดทะเบียนกับ TBMA
และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ทก
ี่ าหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่
ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีม
่ ี
ระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด 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
: อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคูส
่ ัญญา (single entity limit)

6

derivatives ดังนี้

รวมกันไม่เกิน 15%

6.1 การเข้าทาธุรกรรม
derivatives ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการลด
ความเสี่ยง (hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

6.2 การเข้าทาธุรกรรม
derivatives ที่มิใช่เพือ
่
การลดความเสี่ยง
(non-hedging)

global exposure limit
6.2.1 กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน1
จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่
เกิน 100% ของ NAV
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

6.2.2 กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซับซ้อน2
จากัด 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 : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ product limit
1,2

รายละเอียดของการคานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานประกาศกาหนด

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน

1

หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่

ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. ราย
เดียวกันต้องมีจานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25%
ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทนั้น

2

ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนีก
้ ึ่งทุน ตราสาร
Basel III และศุกูกของผู้ออกรายใดราย
หนึง่
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตรา
สารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน
(financial liability)3 ของผูอ
้ อกตราสารรายนั้น ตามที่
เปิดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผอ
ู้ อกตราสารมีหนี้สินทาง
การเงินทีอ
่ อกใหม่กอ
่ นครบรอบระยะเวลาบัญชีถด
ั ไป
และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนา
มูลค่าหนีส
้ ินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูล
หนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่
เป็นการทั่วไป และในกรณีทผ
ี่ ู้ออกตราสารไม่มห
ี นี้สิน
ทางการเงินตามทีเ่ ปิดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด4 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของ
ผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตรา
สารได้มก
ี ารยืน
่ แบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ
2.2 ในกรณีทก
ี่ องทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดย
เป็นตราสารทีอ
่ อกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับ
ต่ากว่าinvestment grade หรือไม่มี credit rating ให้
บลจ. ลงทุนเพือ
่ กองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณี
ที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบ
ั กรณีเป็นตราสารที่ออก
โดยบุคคลดังนี้
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือ
่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชือ
่ ที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพือ
่ การส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศ
ไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็น
สมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มล
ี ักษณะทานอง
เดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง่

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ
MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ
่ อกหน่วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลก
ั ษณะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึน
้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

4

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

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

5

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย property ทั้งหมด
ของกองทุน property ทีอ
่ อกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็น
หน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
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หมายเหตุ : 3 หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสาร
ดั งกล่ า วได้ จั ด ท างบการเงิ น ตามมาตรฐานการบั ญ ชี นั้ น โดยเป็ น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่
กาหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards
(IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
4

รวมถึงกรณียังไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั้ ง นี้ การค านวณสั ด ส่ ว นตามนโยบายการลงทุ น และอั ต ราส่ ว นการลงทุ น ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 5 : การดาเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วน
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่
เปลี่ ยนแปลงไปจนเป็ นเหตุ ให้ ขาดคุ ณสมบั ติในการเป็ นทรัพ ย์สิ นที่ กองทุ นสามารถลงทุ นได้อี ก ต่ อไป
บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัด ท ารายงานโดยระบุ รายละเอียดเกี่ยวกั บชื่ อ จ านวน อัตราส่ วนการลงทุ นและวันที่ ทรัพ ย์สิ นขาด
คุ ณ สมบั ติ และจัด ส่ งรายงานต่ อ ผู้ ดู แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนั บ แต่ วันที่ เกิ ด กรณี ดั งกล่ า ว
ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) จาหน่ายทรัพย์ สินที่ ขาดคุณสมบั ติภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญ
แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4.
(3) เมื่ อ บริ ษั ท จั ด การสามารถจ าหน่ 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
คุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว บริษัทจัดการจะจัดทารายงานข้อมูล
เกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จาหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไป
หรือวันที่ท รัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุ ณสมบัติ แล้ วแต่ก รณี และจั ดส่ งรายงานต่ อผู้ ดู แลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้อง
จั ด ท ารายงานข้ อ มู ล ตามวรรคหนึ่ ง พร้ อ มสาเหตุ ที่ ไ ม่ ส ามารถจ าหน่ า ยทรั พ ย์ สิ น ดั งกล่ า ว และจั ด ส่ ง
รายงานต่ อสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับ แต่วันครบ
ระยะเวลาดังกล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนด แต่ต่อมาการ
ลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม
บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่การลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วัน
ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(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 จะส ามารถแก้ ไ ขให้ เ ป็ น ไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที่กาหนด
(3) แก้ ไขให้ เป็ นไปตามอั ต ราส่ วนการลงทุ นที่ กาหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึ งถึงประโยชน์ ของผู้
ลงทุนเป็นสาคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4
(ก) 30 วันนับ แต่ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญ ชี ในกรณี ที่ ไม่ เป็ นไปตามอัต ราส่ วนการลงทุ นที่ คานวณตาม
ประเภททรัพย์สิน (product limit) สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน
หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที่ 3 ในข้อ 1
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สาหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ (3) (ก)
(4) เมื่อ บริษั ท จัด การสามารถแก้ไ ขจนเป็น ไปตามอั ต ราส่ วนการลงทุ นที่ ก าหนดแล้ ว บริษัท จัด การจะ
จัดท ารายงานข้อ มูล เกี่ยวกั บชื่ อ จานวน อั ตราส่วนการลงทุ นในทรัพ ย์สินดังกล่ า ว รวมถึงวันที่ ส ามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจั ดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดู แลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ในกรณี ที่บริษัท จัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุ นที่กาหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข)
บริษั ท จั ด การต้ อ งจั ด ท ารายงานข้ อ มู ล ตามวรรคหนึ่ ง พร้อ มสาเหตุ ที่ ไ ม่ ส ามารถแก้ ไ ขให้ เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการ
นับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุ นที่คานวณตามความมีส่วน
ได้เสียในกิจการที่ล งทุ น (Concentration Limit) ตามที่กาหนดในส่ วนที่ 4 นอกจากการปฏิบัติต ามข้ อ
(1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการจะดาเนินการดังนี้ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุน
้ จานวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจาเป็นและสมควรโดย
ได้รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอานาจควบคุม หรือยื่นคาขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อ ในกรณีที่
ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษั ทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มา
หรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทาคาเสนอซื้อ
ความในวรรคหนึ่งมิให้นามาใช้กับกองทุนรวมดังต่อไปนี้
(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 นครบก าหนดอายุ ข อง
ทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม (กองทุน buy &
hold)
(2) กองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุ นรวมหรือหน่วยของกองทุ น
ต่ า งประเทศที่ ไ ม่ เป็ น ไปตามอั ต ราส่ ว นการลงทุ น ที่ ค านวณตามความมี ส่ ว นได้ เสี ย ในกิ จ การที่ ล งทุ น
(concentration limit) โดยให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนด แต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี้ จน
เป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2. โดยอนุโลม
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนั้น
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจาเป็นอื่นใดทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การ
ลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กาหนดในข้อ 1 (2) หรือข้อ 2 (3) (ข) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่า
การดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุ น บริษัทจัดการสามารถใช้ ดุลยพินิจดาเนินการตาม
ความเหมาะสมได้ โดยต้ อ งค านึ งถึ งประโยชน์ ของผู้ ล งทุ นเป็ นส าคั ญ และต้ อ งส่ งรายงานเกี่ ยวกั บ การ
ดาเนินการของบริษัท จัด การในเรื่องดังกล่าวต่อสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ถื อหน่ วยลงทุ นและ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้
ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดาเนินการโดยวิธีการเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้
ส่วนที่ 6 : การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณี ที่ ก องทุ นมีสั ด ส่ ว นการลงทุ นไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุ นตามการจั ด แบ่ งประเภทของ
กองทุน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุ นที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ ทาให้มีการ
ลงทุ นไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุ น และจั ดส่ งรายงานต่ อส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้ ง
จัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจน
จัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ด าเนิ น การแก้ ไ ขให้ สั ด ส่ ว นการลงทุ นของกองทุ น เป็ น ไปตามนโยบายการลงทุ น หรือ ด าเนิ นการ
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 2
2. ในกรณี ที่ ก ารลงทุ น ของกองทุ น รวมไม่ เป็ น ไปตามนโยบายการลงทุ น ตามการจั ด แบ่ งประเภทของ
กองทุ น ให้บ ริษัทจั ดการดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุ นของกองทุ นรวมให้ เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่
บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิ
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะ
มีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อ
ได้ รับ มติ จากผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ นให้ เปลี่ ยนแปลงประเภทของกองทุ นรวมแล้ ว บริษั ท จั ด การต้ อ งงดเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมี
ผลใช้ บั งคับ และในกรณี ที่ ครบกาหนด 90 วันนับ แต่ วันที่ สั ดส่ วนการลงทุ นไม่เป็ นไปตามนโยบายการ
ลงทุ น แต่ การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุ นรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัท จัดการต้องไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
ไม่มี
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท ซึ่งผู้ สนใจ
ลงทุนสามารถติดต่อซื้อหน่วยลงทุนได้ทบ
ี่ ริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่
ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ในระหว่างเวลาทาการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ทั้งนี้ จะไม่เปิดเสนอขายภายหลังจากการ
เสนอขายครั้งแรก ในกรณีที่มียอดการจาหน่ายหน่ วยลงทุน เท่ากับ จานวนเงินทุนของโครงการก่อนครบ
ก าหนดสิ้ น สุ ด ระยะเวลาการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น บริษั ท จั ด การอาจพิ จ ารณาปิ ด การเสนอขายและ
ดาเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมได้
อนึ่ง กรณีผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดานั้น ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่ วยลงทุนได้ หรือผู้ลงทุน
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่ เกิน 4 คน สามารถถือ หน่วยลงทุนร่วมกันก็ได้ แต่สาหรับกรณีผู้ลงทุนที่เป็นนิติ
บุคคลนั้น ผู้ลงทุนไม่สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อื่น ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่
บริษัทจัดการกาหนด 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
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให้แก่ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการ
เริ่มให้บริการดังกล่าว
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบสั่งซื้อหน่วยลงทุนและใบคาขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้ส นใจสามารถขอรับ หนั งสื อ ชี้ ช วนเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น และใบสั่ งซื้ อ หน่ วยลงทุ น และใบค าขอใช้
บริการกองทุ นได้ที่บ ริษัทจัดการและสถานที่ ติดต่อทุ กแห่งของผู้สนับ สนุนการขายหรือรับ ซื้อคืนหน่วย
ลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกวันทาการในระหว่างเวลาทาการ
5.2.2 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ
(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดต่า ง ๆ ในใบคาขอใช้บริการกองทุน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคย
กรอกใบคาขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบสั่งซื้ อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์ม
แสดงตนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกาหนด ให้ครบถ้วนถูกต้อง
และชัดเจนแล้วนาเอกสารดังกล่ าว ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ลงนามไว้แล้ว รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการกาหนด พร้อ มทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามจานวนเงินที่สั่งซื้ อไปยื่นที่
บริษัทจัดการ
(2) มูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่า 500,000 บาท
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5.2.2.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบคาขอใช้บริการกองทุน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่ เคย
กรอกใบคาขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์ม
แสดงตนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกาหนด ให้ครบถ้วนถูกต้อง
และชัดเจนแล้วนาเอกสารดังกล่าว ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ลงนามไว้แล้ว รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการกาหนด พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามจานวนเงินที่สั่งซื้อไปยื่นที่
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
(2) มูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่า 500,000 บาท
5.2.2.3 ATM
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิ ธี ก ารที่ บริ ษั ทจั ด การก าห นด ซึ่ งจะเป็ น ไปต ามประกาศค ณ ะกรรมการ ก .ล.ต . และส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิด
ประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการ สานักงานใหญ่และสานักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้ อ
คืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ
5.2.2.4 Tele-bank
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิ ธี ก ารที่ บริ ษั ทจั ด การก าห นด ซึ่ ง จะเป็ น ไปต ามประกาศคณ ะกรรมการ ก.ล.ต. และส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิด
ประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการ สานักงานใหญ่ และสานักสาขาของผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ
5.2.2.5 ไปรษณีย์
บริษั ท จัด การอาจรับ ค าสั่ งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ นทางไปรษณี ย์ ตามหลั ก เกณฑ์ เงื่อ นไขและวิธี ก ารที่ บ ริษั ท
จัดการกาหนด ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่ สานักงานของ
บริษัทจัดการ สานักงานใหญ่และสานักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ
5.2.2.6 Internet
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนทาง Internet โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนและได้
ขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตแล้ว สามารถสั่งซื้อ หน่วยลงทุนได้ที่เว็บไซด์ของบริษัท
จัด การ ภายใต้ รายละเอี ยด หลั ก เกณฑ์ เงื่อ นไข ขั้ น ตอนวิ ธีก ารใช้ บ ริก ารซื้ อ ขายห น่ ว ยลงทุ นผ่ านสื่ อ
อินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการกาหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5.2.2.7 หักบัญชี
บริษั ท จัด การจะรับ ค าสั่ งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ 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 าเนิ น การขั้ น ตอน/วิ ธี ก ารตามที่ บ ริ ษั ท จั ด การก าหนด และได้ รับ การ
พิจารณาอนุ มัติให้สามารถหัก บัญ ชีเงินฝากธนาคารดั งกล่าวได้ เพื่ อชาระค่าซื้ อหน่วยลงทุ น และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมในการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุ ไว้เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญ ชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุ นไม่
เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ดาเนินการหักเงินในบัญชีเงิน
ฝากของผูส
้ ั่งซื้อหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
5.2.2.8 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
บริษัทจัดการอาจรับคาสัง่ ซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น scb easy , scbam fund click
เป็ นต้ น และช่ อ งทางอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ อื่ นใดที่ บ ริษัท จั ด การก าหนดเพิ่ ม เติม โดยเป็ นไปตามหลั กเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด
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5.3 การรับชาระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
5.3.1 บริษัทจัดการ
(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาเสนอขาย
โดยชาระเป็นเงินสด/เงินโอน/คาสั่งหักบัญชีเงินฝากธนาคาร/เช็ค หรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ในเขตหักบัญชี เดียวกับที่ทาการของบริษัทจัดการที่รับคาสั่งซื้อภายในวันที่สั่งซื้อเท่านั้น โดยเช็ค หรือ
ดราฟต์จะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อ มเฉพาะสั่งจ่ายในนาม "บัญชีจองซื้อ
กองทุนบลจ.ไทยพาณิชย์ จากัด" เพื่อ (ระบุชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน) และระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลข
โทรศั พท์ ของผู้สั่ งซื้ อหน่ ว ยลงทุ นเพื่อ ความสะดวกในการติ ดต่ อ ไว้ห ลัง เช็ ค หรือดราฟต์ ทั้ งนี้ บริษั ท
จัดการจะออกหลักฐานการรับเงินและคาสั่งซื้อให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นได้ในอนาคต
โดยบัญชีดังกล่าวอาจเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์อื่นใด ประเภทบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือ
บั ญ ชี อ อมทรัพ ย์ก็ ไ ด้ ซึ่ งหากมีด อกเบี้ ยรับ หรือ ผลประโยชน์ ใดๆ เกิ ด ขึ้ นในบั ญ ชี จ องซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น
ข้างต้น บริษัทจัดการจะดาเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน
บริษั ท จัด การอาจก าหนดให้ 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 โดยนาเงินบางส่ วนหรือ ทั้ ง หมดที่ ไ ด้ จ ากการขายคื น
หน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่ นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท
จัดการเพื่อชาระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุ นครั้งแรกได้ต ามหลั กเกณฑ์ /เงื่อ นไขที่ บ ริษัท จั ดการก าหนด เว้นแต่ บริษั ท จัด การจะอนุ ญ าตเป็ น
อย่างอื่น
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธก
ี ารรับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันสุดท้ายของ
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิ จารณารับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในวันดังกล่าวโดยการรับชาระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียร์เช็ค เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นกับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการซึ่งบริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสาคัญ
(2) การสั่ งซื้ อ หน่วยลงทุ นจะสมบู รณ์ ต่อ เมื่ อบริษัท จัด การได้ เรียกเก็บ เงินค่าสั่ งซื้ อ หน่ วยลงทุ นได้ เต็ ม
จานวนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะนาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและดอกเบี้ยที่
เกิดขึ้นจากเงินดังกล่าว (ถ้ามี) เข้าบั ญ ชี "กองทุ นเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้
ลงทุนรายย่อย" และ/หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ซึ่งเป็นบัญชีเดินสะพัด หรือบัญชีออมทรัพย์
ที่ บ ริ ษั ท จั ด การได้ เ ปิ ด ไว้ กั บ ธนาคารกสิ ก รไทย (มหาชน) หรื อ ธนาคารพาณิ ช ย์อื่ น ใดในฐานะผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ของกองทุน ภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วันปิดการเสนอขายครั้งแรก
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีนี้ได้ในอนาคต
(3) ในกรณี ที่ เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัท จัด การจะดาเนินการยกเลิก รายการ
สั่งซื้อนั้นและแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบทันทีโดยทางโทรศัพท์
(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งใบยืนยันการซื้อหน่ วยลงทุน
พร้อ มใบเสร็จรับ เงินและใบก ากั บ ภาษี ส าหรับ ค่ า ธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุ น (ถ้ า มี ) ให้ แก่ ผู้ สั่ งซื้ อ
หน่วยลงทุ นทางไปรษณี ย์อิ เล็ก ทรอนิ กส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณี ย์ในกรณี ที่ไม่ระบุ ที่อ ยู่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคาขอใช้บริการกองทุนภายใน 15 วัน
ทาการนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน
(5) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอ
คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ
(6) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่ว ยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วย
ลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
5.3.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายในระยะเวลาเสนอขายโดยชาระเป็นเงินสด/เงินโอน/คาสั่ง
หักบัญชีเงินฝากธนาคาร/เช็ค หรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญ ชีเดียวกับสานักงาน
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ของผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่รับคาสั่งซื้อภายในวันที่สั่งซื้อเท่านั้ นในกรณีที่ทาการ
สั่งซื้อเป็นเช็คหรือดราฟต์ ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่
สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิด
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด” และในกรณีที่สั่งซื้อเป็นเช็ค หรือดราฟต์
ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนรายอื่น ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่เ ดียวกับวันที่สั่งซื้อและ
ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม "บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด" ซึ่งเป็นบัญชีกระแส
รายวัน และ/หรือ บั ญ ชี อ อมทรัพ ย์ที่ บ ริ ษั ท จั ด การได้ เปิ ด ไว้ กั บ ธนาคารพาณิ ช ย์ และระบุ ชื่ อ ที่ อ ยู่ และ
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้หลัง เช็ค หรือดราฟต์ ทั้งนี้
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะออกหลักฐานการรับเงินและคาสั่งซื้อให้แก่ ผู้สั่งซื้อหน่วย
ลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นได้ในอนาคต
โดยบัญชีดังกล่าวอาจเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์อื่นใด ประเภทบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือ
บั ญ ชี อ อมทรัพ ย์ก็ ไ ด้ ซึ่ งหากมีด อกเบี้ ยรับ หรือ ผลประโยชน์ ใดๆ เกิ ด ขึ้ นในบั ญ ชี จ องซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น
ข้างต้น บริษัทจัดการจะดาเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน
บริษั ท จัด การอาจก าหนดให้ 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 โดยนาเงินบางส่ วนหรือ ทั้ งหมดที่ ไ ด้ จ ากการขายคื น
หน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้รับ จากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท
จัดการเพื่อชาระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุ นครั้งแรกได้ต ามหลั กเกณฑ์ /เงื่อ นไขที่ บ ริษัท จั ดการก าหนด เว้นแต่ บริษั ท จัด การจะอนุ ญ าตเป็ น
อย่างอื่น
อนึง่ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธก
ี ารรับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันสุดท้ายของ
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในวันดังกล่าวโดยการรับชาระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียร์เช็ ค เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นกับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการซึ่งบริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสาคัญ
(2) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้เรียกเก็บเงิน
ค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เต็มจานวนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะนาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้สั่งซื้อ
หน่ ว ยลงทุ น และดอกเบี้ ย ที่ เกิ ด ขึ้ นจากเงิน ดั งกล่ า ว (ถ้ า มี ) เข้ า บั ญ ชี "กองทุ น เปิ ด ไทยพาณิ ช ย์ ค อม
เพล็ ก ซ์ รีเทิ ร์น 3YA ห้ า มขายผู้ ล งทุ นรายย่อ ย" ซึ่ งเป็ น บั ญ ชี เดิ น สะพั ด หรือ บั ญ ชี อ อมทรั พ ย์ ที่ บ ริ ษั ท
จั ด การได้ เ ปิ ด ไว้ กั บ ธนาคารกสิ ก รไทย จ ากั ด (มหาชน) หรื อ ธนาคารพาณิ ช ย์ อื่ น ใดในฐานะผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ของกองทุน ภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วันปิดการเสนอขายครั้งแรก
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีนี้ได้ในอนาคต
(3) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
จะดาเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้นและแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบทันทีโดยทางโทรศัพท์
(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจั ดส่งใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุน
พร้อ มใบเสร็จรับ เงิ นและใบก ากั บ ภาษี ส าหรั บ ค่ า ธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุ น (ถ้ ามี ) ให้ แก่ ผู้ สั่ งซื้ อ
หน่วยลงทุ นทางไปรษณี ย์อิ เล็กทรอนิ กส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณี ย์ในกรณี ที่ไม่ระบุ ที่อ ยู่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคาขอใช้บริการกองทุนภายใน 15 วัน
ทาการนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน
(5) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุ น และขอ
คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ
(6) สิทธิของผู้ถือหน่ว ยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วย
ลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
5.3.3 ATM
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริ การธนาคารทางเอทีเอ็ม โดยมีวิธีการรับชาระและการ
เก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด
5.3.4 Tele-bank
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซื้อ หน่วยลงทุนทางบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยมีวิธีการรับชาระและการ
เก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด
5.3.5 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์โดยมีวิธีการรับชาระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้ อ
หน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด
5.3.6 Internet
บริษัทจัดการอาจรับคาสัง่ ซื้อหน่วยลงทุนทาง Internet โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) จะหัก
เงินตามจานวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ระบุไว้ในการขอใช้
บริการกองทุน หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ธนาคารจะยกเลิกคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หักเงินจาก
บัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจทาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้า
ต้องการ
5.3.7 หักบัญชี
บริษั ท จัด การจะรับ ค าสั่ 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 าเนิ น การขั้ น ตอน/วิ ธี ก ารตามที่ บริ ษั ท จั ด การก าหนด และได้ รับ การ
พิจารณาอนุ มัติให้สามารถหักบัญ ชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวได้ เพื่ อชาระค่าซื้ อหน่วยลงทุ น และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมในการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้เพื่อซื้ อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญ ชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่
เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ดาเนินการหักเงินในบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
5.3.8 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวิธีการรับชาระและการเก็บ
รักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด
อนึ่งบริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ ยนแปลงหรือยกเลิกวิธีการตามข้อ 5.2.2 และ 5.3 ได้ โดยบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่ บริษัท จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุ นที่
ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกาหนด ซึ่งวิธีการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ เกี่ ยวข้ อ งหรื อ ได้ รับ ความเห็ นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจั ดการ
จะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ก่อนการเริ่ม
ให้บริการดังกล่าว
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 จาหน่ ายให้ กับ แต่ ล ะสานัก งานสาขาของผู้ ส นั บสนุ นการขายหรือ รับ ซื้ อ คื น
หน่วยลงทุนแยกจากกัน โดยแต่ละสานักงานสาขาจะจัดสรรให้กับผู้สั่งซื้อโดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซื้อก่อน
ได้ก่อน”
ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนเหลือหลังจากวันเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน” ใน
กรณีที่สั่งซื้อพร้อมกัน และมีจานวนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการหรือผู้สนับ สนุน
การขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น จะพิ จ ารณาจั ด สรรหน่ ว ยลงทุ น ตามสั ด ส่ ว นจ านวนหน่ ว ยล งทุ น ที่
สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดได้ โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผูส
้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อ หลังจากที่บริษัทจัดการได้รับชาระเงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ว
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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
เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคาขอใช้บริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน
และ/หรื อ แบบฟอร์ม แสดงตนของผู้ สั่ งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น และ/หรื อ เอกสารอื่ นใดตามที่ บ ริ ษั ท จั ด การ
กาหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอสาหรับการปฏิบต
ั ิตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และ/หรื อ ผู้ สั่ งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ไม่ ยื่ น เอกสารหรื อ หลั ก ฐานใดๆ ซึ่ งมี รายละเอี ยดตามที่ บ ริ ษั ท จั ด การ
กาหนด
(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 การกระท าความผิ ด ตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/
หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ
(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุ นดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของ
บริษัทจัดการ
5.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและ/หรือในกรณีที่
บริษัทจัดการต้องยุติโครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เนื่องจาก
(1) มีการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย
(2) มีการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที่ของบริษัทจัดการอันเป็นเหตุให้สานักงานปฏิเสธการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุนว่าด้วยการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุ นรวมและการ
แก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน
(3) กรณีที่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนน้อยกว่า 1,550 ล้านบาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
(4) กรณีที่กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม อันเนื่องจากปัจจัยอื่น
ใดที่ทาให้ผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสาคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการจะยุติการจาหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ 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 ง บริ ษั ท จั ด การและ/หรื อ
ผู้สนั บสนุนการขายหรือ รับ ซื้อ คืนหน่ วยลงทุ นจะช าระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุ นพร้อ มผลประโยชน์ ใด ๆ ที่
เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คขีดคร่อม
เฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอ
่ ยู่ทรี่ ะบุไว้ในใบคาขอ
ใช้บริการกองทุนหรือนาเข้าบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่
บริษัทจัดการได้มีการกาหนดเพิ่มเติมภายหลัง ประเภทเดินสะพัดหรือออมทรัพย์ ซึ่งได้ระบุไว้ในใบคาขอ
ใช้บริการกองทุ น ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่ วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
ตามสั ด ส่ ว นของเงิน ค่ า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น หรื อ ด าเนิ 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
กาหนดเวลานั้นได้ อั นเนื่อ งจากความผิด พลาดของบริษัท จัด การเอง บริษัท จัด การจะช าระดอกเบี้ ยใน
อัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกาหนดเวลานั้นให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วย
5.6 ข้อสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน
5.6.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับลงทะเบียนการโอน
หน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้ นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วย
ลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต
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5.6.2 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการ
รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เ ดียว โดย
บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะรั บ /ปฏิ เ สธที่ จ ะเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น หรื อ รั บ /ปฏิ เ สธ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์
ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุ นของกองทุ นหรือไม่รับลงทะเบี ยนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุ นให้นั้น
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่
ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สิน ของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและ
ดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
5.6.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับ
หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทา
ให้ เกิ ด ความเสี่ ย งทางกฎหมายหรื อ ต่ อ ชื่ อ เสี ย งของบริ ษั ท จั ด การหรื อ กองทุ น โดยบริ ษั ท จั ด การจะ
คานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
- ไม่มี
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม
่ เติม :
บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
7.3. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เป็นจานวน
เงินที่ไม่เกินจานวนเงินสดรับที่ได้รับจากดอกเบี้ยรับ และ/หรือรายได้ จากการลงทุนสุทธิ บวก (หัก) ด้วย
กาไร (ขาดทุ น) สุ ท ธิที่ เกิ ด ขึ้นจริง และ/หรือ ก าไรสะสม และ/หรื อเงินต้ นที่ ได้ จ ากการไถ่ ถ อนคื นของ
พันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุน รวมลงทุนไว้ เมื่อครบอายุของพันธบัตร หุ้นกู้
หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ กองทุนรวมลงทุนดังกล่าว หลังจากกันสารองสาหรับค่าใช้ จ่ายต่างๆ
ของกองทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเพียงครั้งเดียว ณ
วันครบอายุโครงการ เท่ากับ มูลค่าทรัพย์สินคงเหลือทั้งหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ
แล้ว
7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
บริษัทจัดการจะดาเนิ นการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ ละรายเพียงครั้ง
เดียว เมื่อครบอายุโครงการตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด ในกรณีวันที่กาหนดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
นั้นตรงกับวันหยุดทาการของบริษัทจัดการ และ/หรือตรงกับวันหยุดของประเทศที่กองทุนลงทุน (กรณีที่
มีการลงทุนในต่างประเทศ) หรือเป็นวันที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคาสั่งให้บริษัทจัดการหยุด
รับ ค าสั่ งซื้ อ หรือ ค าสั่ งขายคื นหน่ วยลงทุ นของกองทุ นเปิ ด บริษั ท จัด การจะด าเนิ นการรับ ซื้ อ คื นหน่ ว ย
ลงทุนในวันทาการถัดไป
อนึ่ ง ณ วันครบอายุ โครงการ บริษัท จัด การขอสงวนสิ ท ธินาเงินลงทุ นคงเหลื อ ทั้ งหมดของผู้ ถื อ หน่ว ย
ลงทุนทุกรายไปลงทุนต่ อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่
อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการในวันทาการถัดไป เว้นแต่ บริษัทจัดการจะกาหนดหรืออนุญาตให้
เป็นอย่างอื่นได้ โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ให้ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ นภายใน 7 วั นท าการนั บ แต่ วั นที ท ารายการโอนหน่ ว ยลงทุ นไปยังกองทุ น เปิ ด ไทย
พาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินที่บริ ษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ปรับ ลดหรือ ยกเว้นมูล ค่ าขั้ นต่ าของการลงทุ น/สั่ งซื้ อกองทุ นเปิ ดไทยพาณิ ช ย์ต ราสารหนี้ ระยะสั้ นหรื อ
กองทุ นรวมตลาดเงินนั้ น ได้ เพื่ อ ประโยชน์ ของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นเป็ นส าคั ญ ทั้ งนี้ ขึ้ นกั บ ดุ ล ยพิ นิจ ของ
บริษัทจัดการ
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทารายการซื้อหรือขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้
ตามเงื่อนไขที่ ระบุไว้ในหนังสือชี้ ชวนของกองทุ นเปิ ดไทยพาณิ ชย์ตราสารหนี้ ระยะสั้นหรือ กองทุ นรวม
ตลาดเงินนั้ น โดยผู้ล งทุ นสามารถขอรายละเอี ยดหนั งสื อ ชี้ ช วนได้ ที่ ผู้ ส นั บ สนุ นการขายหรือรับ ซื้ อ คื น
หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :
การชาระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
(1) ผู้ ถือ หน่ วยลงทุ นในกองทุ นทุ ก รายตกลงยินยอมให้ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรือ รั บ ซื้ อ คื นหน่ ว ยลงทุ น
ดาเนิ นการขายคื นหน่วยลงทุ นของผู้ถื อหน่ วยลงทุ นตามข้อ 7.3 โดยบริษัท จั ด การไม่ จา เป็ นต้อ งบอก
กล่าว หรือ ขอความยินยอมจากผู้ถือหน่ วยลงทุ นอีกแต่ อย่างใด และผู้ ถือหน่วยลงทุ นจะไม่ โต้ แย้งหรือ
ยับยั้งการดาเนินการดังกล่าว
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากบริษัทจัดการ จะจัดส่งเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่คงเหลือ ใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกากับภาษีสาหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคื นหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุ นทางไปรษณี ย์อิ เล็กทรอนิ กส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณี ย์ในกรณี ที่ไม่ระบุ ที่อ ยู่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคาขอใช้บริการกองทุนภายใน 7 วัน
ทาการนับแต่วันซื้อขายหน่วยลงทุน หรือโดยวิธีอื่นใดตามทีบ
่ ริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติมตามวิธีการที่ระบุ
ในหนังสือชี้ชวน
(3) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือ
หน่ ว ยลงทุ น ที่ สั่ ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ตกลงที่ จ ะรั บ ช าระค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น เป็ น หลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ
ทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดไว้ใน
ข้อ 9
(4) การลดจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทาในวันทาการถัดจากวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือ
วันที่คานวนราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นได้ แล้วแต่กรณี
เงื่อนไขอื่น ๆ :
- อนึ่ ง ณ วันท ารายการสั บ เปลี่ ยนหน่ ว ยลงทุ น ตามข้ อ 7.6 หากผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นที่ ยั งมิ ไ ด้ เปิ ด บั ญ ชี
กองทุ นเปิ ด ไทยพาณิ ช ย์ต ราสารหนี้ ระยะสั้ นหรือ กองทุ นรวมตลาดเงิน ที่ บ ริษั ท จั ด การก าหนด บริษั ท
จัดการสงวนสิทธิที่ จะดาเนินการเปิ ดบัญ ชีกองทุ นเปิดไทยพาณิ ชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวม
ตลาดเงินนั้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าโดยบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ให้ความยินยอมในการดาเนินการดังกล่าวแล้ว
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
- บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะเปลี่ ยนแปลงก าหนดการในการรับ ซื้ อ คื นหน่ ว ยลงทุ น หรือ ปรั บ ปรุ ง
เพิ่มเติม วิธีการขายคืนและการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ 7 โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เพื่อประะโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะท าการติดประกาศที่
สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ในกรณี ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ กรมสรรพากร และ/หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ใด ได้ มี
ประกาศแก้ไข เพิ่ มเติ ม หรือเปลี่ ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การซื้ อคื น /ขายคื นหน่ วย
ลงทุ น โดยอั ต โนมั ติ ใ นอนาคต บริ ษั ท จัด การจะด าเนิ น การให้ เ ป็ นตามประกาศที่ แ ก้ ไ ข เพิ่ ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงนั้น
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต
8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
กองทุนจะไม่เปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าระหว่างอายุโครงการ แต่จะเปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้าเฉพาะช่วงเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนด
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใน
ภายหลัง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการดาเนินการที่ผิดไป
จากรายละเอียดโครงการเดิม และจะประกาศให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ
ดังกล่าว
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 บางคนหรื อ
ทั้งหมดเสียชีวิต
8.3.2 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุ นให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่สับเปลี่ ยน
หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ให้ นั้ น รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จ ากั 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
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
8.3.3 บริษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ป ฏิเสธค าสั่ งสั บ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นของผู้ ล งทุ น หากการสั บ เปลี่ ยน
ดังกล่ าวขัดกั บหลัก เกณฑ์ ของสานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มี ผ ลกระทบต่ อการบริห ารจัดการ
กองทุน หรือ ทาให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัท
จัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ
9. การชาระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :
บริษัทจัดการจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน
เงินได้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น เงิน หรือกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ตกลงรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติ
พิเศษให้ ช าระค่ า ขายคื น หน่ วยลงทุ นเป็ นหลั ก ทรัพ ย์ห รือ ทรัพ ย์สิ นอื่ นแทนเงินได้ รวมถึ งกรณี อื่ นใดที่
เป็ นไปตามประกาศส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด โดยบริษั ท จั ด การจะก าหนดขั้ นตอนการ
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ดาเนินการต่อ ไป ซึ่งขั้ นตอนที่ก าหนดต้ องสามารถปฏิบั ติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ ถือ หน่วยลงทุ นของ
กองทุนทุกราย
10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กาหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุส มผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้
โดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิ นที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ ในช่วงระยะเวลาที่ บ ริษัท จั ดการยังไม่ได้ ชาระเงิ นค่าขายคื น
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับ ซื้ อคื นหน่ วยลงทุ นที่ ไ ม่ถู กต้ องนั้ นต่างจากราคารับซื้ อ คืนหน่วยลงทุ นที่ ถู กต้ องตั้ งแต่ ห นึ่ ง
สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(3) มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้ งแต่
หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุ นแก่ผู้ถือ หน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัท
จัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(ก) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ข) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือ
่ นกาหนดการชาระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วย
วิธีการใดๆ โดยพลัน
(ค) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของ
การเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูล
ของผู้ดู แลผลประโยชน์ ตามข้ อ (2) ต่ อส านั ก งานโดยพลั น ทั้ งนี้ บริษัท จั ด การจะมอบหมายให้ ผู้ ดู แล
ผลประโยชน์ดาเนินการแทนก็ได้
(ง) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่ ว งเวลาดั งกล่ า ว บริ ษั ท จัด การจะรับ ซื้ อ คื นหน่ วยลงทุ น นั้ น โดยช าระค่ า ขายคื นแก่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น
ตามลาดับวันที่ส่งคาสั่งขายคืนก่อนหลัง
11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :
11.1 บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่
ได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กาหนดไว้ ซึ่งไม่
เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทาการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่ อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็นท าให้ไม่สามารถจาหน่า ย จ่าย โอนหลักทรัพ ย์ หรือทรัพย์สินของกองทุ นเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล
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(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจาเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้ งนี้ การไม่ขาย หรือ ไม่รับ ซื้ อ คื นหน่ วยลงทุ นตามค าสั่ งที่ ได้ รับ มาแล้ ว หรือการหยุด รับ ค าสั่ งซื้ อหรือ
คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) สามารถกระทาไม่เกิน 1 วันทาการ เว้น แต่ได้รับผ่อนผัน
จากสานักงาน
(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์ สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยสาคัญ
(ก) ตลาดซื้ อขายหลั กทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดท าการซื้ อขายได้ต ามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่
กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรั พย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลัก ทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอน
เงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรั บคาสั่งซื้อหน่วย
ลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาดังต่อไปนี้
1. การกระท าที่ เป็นความผิด มูล ฐานหรื อ ความผิ ด ฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกั บ การป้ องกั นและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระท าที่ เป็ นการปฏิบั ติ ต ามค าสั่ งเกี่ ยวกั บ การยึด หรือ อายัด ทรัพ ย์สิ นโดยบุ ค คลผู้ มี อ านาจตา ม
กฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระสาคัญ
(5) อยู่ใ นระหว่า งด าเนิ 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 สามารถดารงความ
เพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกากั บหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการ
ด ารงเงิน กองทุ น ของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ การจั ด การกองทุ น รวม การจั ด การกองทุ น ส่ ว นบุ ค คล การเป็ น
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนและ
การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
(6) อยู่ในระหว่างดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ที่ระบุไว้ในข้อผูกพันข้อ 22.1.1 (2)
11.2 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ
หยุดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึง
การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1(1) (2) (3) หรือ (5) ให้
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคาสั่งซื้อหรื อคาสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(2) บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคาสั่ งซื้อหรือคาสั่ง
ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น พร้ อ มทั้ ง แสดงเหตุ ผ ล และรายงานแผนการด าเนิ น การของกองทุ น เปิ ด นั้ น ให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(3) ในกรณี ที่ บริษัท จัดการไม่ขายหรือไม่รับ ซื้อ คื นหน่ วยลงทุ นหรือหยุดรับ คาสั่ งซื้ อหรือ คาสั่ งขายคื น
หน่วยลงทุนตามข้อ 11.1(1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันท าการ บริษัทจัดการจะดาเนิ นการดังต่อไปนี้
ก่อนการเปิดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

52

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
(ก) บริษั ท จัด การจะรายงานการเปิ ด รับ ค าสั่ งซื้ อ หรื อ ค าสั่ งขายคื นหน่ ว ยลงทุ น และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทาการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้ นให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายในวันทาการก่อนวันเปิดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึง
การเปิดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือ หน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้
ทราบถึงการเปิดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆโดยพลัน
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
11.3 บริษั ท จัด การจะหยุด การขายหน่ วยลงทุ น หรือ หยุด รั บ ค าสั่ งซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ในช่ วงระยะเวลาที่
บริ ษั ท จั ด การพบว่ า ราคาขายหน่ ว ยลงทุ น ไม่ ถู ก ต้ อ งและผู้ ดู แลผลประโยชน์ ยัง ไม่ ไ ด้ รับ รองข้ อ มู ล ใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็น อัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนทีถ
่ ูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้ว
ให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุ นรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้
ทราบถึงการหยุดรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
เพื่ อ คุ้ ม ครองประโยชน์ ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น หรื อ ในกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น เพื่ อ รั ก ษาเสถี ย รภาพทาง
เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่ อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุด
รับคาสั่งซื้อหรือ คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทั้ งนี้ ไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้
13. เงื่อนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
13.1 บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลที่ซื้อหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ว่ าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ เกี่ ย วกั บ ข้ อ จ ากั ด การถื อ หน่ ว ยลงทุ นใน
กองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
13.2 ผูถ
้ ือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคาสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย(ซึ่งไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้ งแต่ 2 คนขึ้ นไปแต่ ไ ม่เกิ น 4 คน ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ร่ว มกั น และปรากฏว่า ผู้ ล งทุ นบางคนหรื อ
ทั้งหมดเสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น)
(ค) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้
ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุ นด้วยตนเองที่ส านั กงานทะเบี ยนหน่วยลงทุ น ใน
กรณีที่ผู้รับโอนยังไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคา
ขอใช้ บ ริ ก ารกองทุ น และยื่ น ต่ อนายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น พร้ อ มค าขอโอนหน่ ว ยลงทุ น และช าระ
ค่าธรรมเนียมการโอนตามหัวข้อค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)
นายทะเบี ยนหน่ วยลงทุ นจะบั นทึ ก ข้ อ มูล การโอนหน่ วยลงทุ น และออกใบยื นยัน การโอนหน่ วยลงทุ น
พร้อมเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุ น
ให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคาขอโอนหน่วยลงทุน
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่ วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ การโอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่เป็นผู้มีเงินลงทุนสูงให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนด
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13.3 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการรับ
ลงทะเบี ยนการโอนหน่ วยลงทุ นของกองทุ น ให้ อยู่ในดุล ยพิ นิ จของบริษัท จัด การแต่ เพี ยงผู้เดีย ว โดย
บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะรั บ /ปฏิ เ สธที่ จ ะเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น หรื อ รั บ /ปฏิ เ สธ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์
ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุ นของกองทุ นหรือไม่รับลงทะเบี ยนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุ น ให้นั้น
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริ กา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่
ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้ างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและ
ดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา

13.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการลงทะเบียน
โอนหน่วยลงทุนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ
14. การจ่ายเงินปันผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :
14.3. กาหนดเวลา วิธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ทั้งหมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ เรียกเก็บจากกองทุ นรวมทั้ งหมด ในอั ตราไม่ เกินร้อยละ 2.79 ต่ อปีของมูลค่ า
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนรวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ทั้งนี้ ในกรณี ที่มูลค่าหน่ วยลงทุนที่จาหน่ายได้ โดยคานวณตามมูลค่ าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนมีมูลค่า
น้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัท จัดการจะเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการจั ด การไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อ ปีของ
มูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคานวณจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุท ธิ ณ วันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยเป็นอัตราที่รวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินงานตามปกติของกองทุนรวม อันได้แก่
(ก) ค่าจัดทา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งส่วนสรุปข้อมูลสาคัญที่ผู้ลงทุน
ควรทราบและส่วนข้อมูลโครงการ
(ข) ค่าจัดทาและจัดส่งรายงานใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมโดยตรง
หนังสือบอกกล่าวประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงค่าประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันและ/หรือข่าวสารถึง
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจัดทา ตลอดจนข่าวสารที่บริษัทจัดการมีหน้าที่จัดทาขึ้นตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกาหนด
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(ค) ค่าพิมพ์ใบยืนยันการซื้อและขายหน่วยลงทุน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่นๆ
เกี่ยวกับกองทุนรวม
(ง) ค่าใช้จ่ายในการรับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค และนาเงินเข้า บัญชีสาหรับ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(จ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ SCB CASH MANAGEMENT ค่าสมุดเช็ค
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชี เป็นต้น
(ฉ) ค่ า ใช้ จ่ า ยหรื อ ค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการจั ด การกองทุ น รวม เช่ น ค่ า ไปรษณี ย ากร ค่ า
ดาเนินงานอื่น ๆ เป็นต้น
(ช) ค่าอากรแสตมป์ต่างๆ และค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการ
กองทุนรวม
(ซ) ค่ าใช้ จ่ า ยต่ างๆที่ เกิ ดขึ้ นจากการปฏิบั ติ ต ามที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส านั ก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือ กฎหมายกาหนด
(ฌ) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรับจานองอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม
(ญ) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ ตามอัตราที่ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศกาหนดเป็นการ
ทั่วไปในการให้บริการ ตามที่จ่ายจริง แต่จะไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม ทั้ งนี้ อั ตราดั งกล่ าวอาจมีก ารเปลี่ ยนแปลงไปตามที่ ผู้ เก็ บ รักษาทรัพ ย์สิน ในต่า งประเทศเรียกเก็ บ
(ถ้ามี)
(ฎ) ค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือค่าที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือค่า
แปลเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดหา ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล
เก็บรักษา ปกป้องผลประโยชน์ ซึ่งสิ นทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที่นอกเหนื อไปจากที่ได้
ระบุไว้ในข้อ 15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี ” เช่ น ค่าใช้ จ่ายที่ เกิด จากการชาระราคา
หลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ สาหรับกรณีการลงทุนในต่างประเทศ
(ฏ) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชาระราคา (failed trade)
(ฐ) ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ และค่ า ธรรมเนี ย มที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช่ ว งการช าระบั ญ ชี และเลิ ก กองทุ น รวม ยกเว้ น
ค่าตอบแทนผู้ชาระบัญชี
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนรวม
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนรวม
15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ไม่มี
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ไม่มี
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนรวม
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ทั้งนี้ เมื่อคานวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆท ่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 15.2.1 15.2.5 จะต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมรวมของกองทุน
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 2,140,000 บาท ซึ่งจะเรียก
เก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจานวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของ
กองทุนรวมทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
(ข) ค่าอบรมเผยแพร่ความรู้ และสัมมนาแนะนากองทุนรวม
(ค) ค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบจองซื้อหน่วยลงทุน หรือใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และแบบฟอร์มอื่นที่เกี่ยวกับการ
จองซื้อหน่วยลงทุน
(2) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินงานของกองทุนรวม ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ตามจานวนที่จ่ายจริงและในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมครั้งเดียวทั้งจานวน ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดาเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัตต
ิ ามหน้าที่
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อ
ได้รับคาสั่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ข) ค่าตอบแทนผู้ชาระบัญชี
(ค) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการติ ด ตามทวงถามหรื อ การด าเนิ น คดี เพื่ อ การรั บ ช าระหนี้ ใ ดๆของกองทุ น รวมทั้ ง
ค่าใช้จ่ายในการรับชาระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชาระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ เช่น ค่าที่
ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิ ติกรรม ค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ เป็นต้น
(ง) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น
(จ) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
(ฉ) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งและ/หรือจัดการกองทุนที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
และ/หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่ น
ใดของรั ฐ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ค่ า ธรรมเนี ย มค าขอจั ด ตั้ งและจั ด การกองทุ น รวม ค่ า ธรรมเนี ย มในการจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการจัดการเป็นกองทุนรวม เป็นต้น
(ช) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน ซึ่งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียก
เก็บจากกองทุนรวมตามจานวนเงิน และเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะไม่เกิ นร้อ ยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่ าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน โดยบริษั ท จัดการจะเป็นผู้ รับ ผิ ดชอบ
ส่วนที่เกินอัตราที่กาหนด
15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม
หรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจั ดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือ
เปลี่ ยนแปลงอัต ราค่ าธรรมเนี ยมที่ เรีย กเก็บ จากผู้ ล งทุ นหรือ ผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น โดยบริษั ท จั ด การจะติ ด
ประกาศรายละเอี ยดดั งกล่ าว ณ ส านั ก งานของบริษัท จัด การ ส านั ก งานใหญ่ และส านั กงานสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อน
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุ น เข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่ าหน่วย
ลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
กลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรี ยกเก็บ
หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุ น โดยบริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอี ยดดั งกล่ าว ณ ส านั ก งานของบริษัท จั ด การ ส านั ก งานใหญ่ แ ละส านั กงานสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อน
การเปลี่ยนแปลง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วย
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/จานวน/อัตรา :
หรือตามอัต ราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ โดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที่ยื่นคาขอโอนหน่วยลงทุน
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ ในกรณีที่ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล
ที่อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณี
หายและอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
ตามที่จ่ายจริง
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ ายอื่น ๆ ที่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริ ษัท
จั ด การหรื อ นายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น ด าเนิ น การให้ ผู้ ล งทุ น หรื อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น เป็ น กรณี พิ เ ศษ
นอกเหนือ จากการด าเนิ นการตามปกติของบริษั ท จัด การหรือ นายทะเบี ยนหน่ วยลงทุ น และ/หรือ การ
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ด าเนิ 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 ยมการออกหนั งสื อ รั บ รองฐานะการเงิน / รับ รองยอดหน่ ว ยลงทุ น ค่ าธรรมเนี ย มการค้ น หา
เอกสารจากศูนย์เอกสารของนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นต้น ตามอัตราที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
หน่วยลงทุนกาหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเก็บ หรือเปลี่ยนแปลงอัตราธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นได้โ ดยไม่
ต้องดาเนินการแจ้งผู้ลงทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุ นล่วงหน้า โดยบริษัท จัดการจะติด ประกาศรายละเอียด
ดังกล่าว ณ ส านัก งานของบริษัทจัดการ สานักงานใหญ่ และส านัก งานสาขาของผู้สนั บสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
15.4. วิธีการคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
บริษัทจัดการจะคานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 ทุกวันที่มีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ค รั้งแรกเป็นฐานในการค านวณค่าธรรมเนียม และในทางบั ญ ชี จะตัด จ่ายเป็ น
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมทุกวัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทาการเรียกเก็บจากกองทุนภายใน 5 วันทาการนับ
แต่วันที่บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือรอบระยะเวลาอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกาหนด
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
บริษัท จัด การสงวนสิ ท ธิ ที่ จะเปลี่ ยนแปลงค่า ธรรมเนี ยมหรือค่ าใช้ จ่า ยตามข้อ 15.1 ข้ อ 15.2 และ ข้ อ
15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
เกินกว่าอัตราขั้นสูงที่ระบุไว้ในโครงการได้ โดยจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่า ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ
และได้ดาเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงภายใน
3 วันทาการนับแต่วันทีม
่ ีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการหรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง
แล้ว
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการจะคานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็น
สาคัญ และจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมอันทาให้
มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(2.1) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียม
หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยเดิ ม ตามที่ ระบุ ไ ว้ ใ นโครงการ บริ ษั ท จั ด การจะเปิ ด เผยข้ อ มู ล ดั งกล่ า วให้ ผู้ ล งทุ น ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
(2.2) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้ จ่ายเดิ มตามที่ระบุไ ว้อย่างชั ดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัท จัด การสามารถกระท าการดังกล่ าวได้
ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลั ง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัท จัดการประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูง
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว
(ข) ในกรณี ที่ การเรียกเก็บค่ าธรรมเนี ยมหรือ ค่าใช้ จ่ายเพิ่ มขึ้ นเกิ นกว่าอัต ราร้อยละ 5 ของอั ตราขั้นสู ง
ดังกล่าว บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ
ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้กับกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ
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(3) การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.5 (1) วรรคสอง หรือ (2.2) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนี ยมหรือ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
15.6. หมายเหตุ :
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามข้อ 15.2 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม
ค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ ที่ เ รี ย กเก็ บ จากผู้ สั่ งซื้ อ หรื อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตามข้ อ 15.3 รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็น ภาระของผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุน
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ อัตราภาษี มู ล 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
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่า ใช้จ่ายตามหัวข้อ 15 รายการ
ใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการได้ ทั้งนี้ ขึ้ นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ
16. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่ วยลงทุ น หลัก เกณฑ์ แ ละวิธี การดาเนิ นการในกรณี ที่ มูลค่ าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง :
16.1. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุ นรวม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
2. บริษัท จัด การจะค านวณและประกาศมูล ค่ าทรัพ ย์สินสุท ธิ มูล ค่ าหน่ วยลงทุ น ราคาขายหน่ว ยลงทุ น
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(2.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างน้อยในวันดังนี้
(ก) ค านวณทุ กสิ้ นวั นท าการก่อนวันท าการซื้อ ขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทาการซื้ อ ขาย
หน่วยลงทุน
(ข) คานวณทุกสิ้นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทาการถัดไป
(ค) คานวณทุกสิ้นวันทาการสุดท้ายของแต่ละเดือน และประกาศภายในวันทาการถัดไป
(ง) คานวณทุกสิ้นวันที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่ า
หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ และประกาศภายในวันทาการถัดไป
(2.2) คานวณและประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างน้อยในวันดังนี้
(ก) ค านวณทุ กสิ้ นวันท าการก่อนวันท าการซื้อ ขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทาการซื้ อขาย
หน่วยลงทุน
(ข) คานวณทุกสิ้นวันทาการซื้ อขายหน่วยลงทุนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังกล่าวเป็นเกณฑ์ใน
การคานวณราคา และประกาศภายในวันทาการถัดไป
3. การประกาศราคามูลค่าและราคาตามข้อ 2. บริษัทจัดการจะปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(3.1) การใช้ ตั วเลขทศนิ ยมของมูล ค่ าทรัพ ย์สิ นสุ ท ธิ มู ล ค่ าหน่ วยลงทุ น ราคาขายและราคารั บ ซื้ อ คื น
หน่วยลงทุน หรือจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ซึ่งบริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
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(ก) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
(ข) คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตั วเลขโดยมี ทศนิ ยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษทศนิยมตาม
หลั ก สากล ส าหรับ มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น เพื่ อ ใช้ ใ นการค านวณราคาขายหน่ ว ยลงทุ น จะปั ด เศษทศนิ ย ม
ตาแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุน เพื่อใช้ในการคานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยม
ตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง
(ค) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คานวณได้ใน (3.1)(ข) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิ ยม 4 ตาแหน่ง โดย
ตัดทศนิ ยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นตามที่ คานวณได้ ใน
(3.1)(ข)
(ง) คานวณจานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล แต่ใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคานวณตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะนาผลประโยชน์นั้นรวมเข้า
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
(3.2) บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบโดยการประกาศทาง 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
(3.3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุน
การขายหรือ รับ ซื้ อ คื นหน่ วยลงทุ นใช้ ซื้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ น เว้ นแต่ ในกรณี ของกองทุ นรวมเพื่ อ ผู้ ล งทุ น
สถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้
บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฎเหตุดังกล่าว
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 หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน เป็นต้น
อนึ่ง หากมีเหตุทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศผ่าน Website ของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการ
อาจพิจารณาประกาศผ่านช่องทางอื่นแทน เช่น NAV Center หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่น
ใดที่เหมาะสม เป็นต้น
ทั้ งนี้ บริษัท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ เปลี่ ยนแปลงช่ อ งทางการประกาศอื่ นแทนการประกาศผ่ าน Website
ของบริษัทจัดการ เช่น NAV Center หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่อ งทางอื่นใดที่เหมาะสมโดยถือว่ า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศผ่าน
ทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุ นที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือ
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุน ที่
ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทาและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วัน
ทาการนับแต่วันที่ พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสาเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ ทาการ
ของบริษัทจัดการเพื่อให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
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(3) สาเหตุที่ทาให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้ อ งกั นเพื่ อ มิให้ ราคาหน่ วยลงทุ นไม่ ถู ก ต้ อ ง ทั้ งนี้ เว้ นแต่ ในกรณี ที่ ราคาหน่ ว ยลงทุ นไม่
ถู ก ต้ อ งมี ส าเหตุ ม าจากปั จ จัย ภายนอกที่ ไ ม่ อ าจควบคุ ม ได้ เช่ น ราคาหลั ก ทรั พ ย์ต ามราคาตลาดครั้ ง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทาให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการ
คานวณราคาหน่ วยลงทุ นครั้งต่อ ไป เช่ น การกาหนดอัต ราดอกเบี้ ยผิ ด พลาด เป็ นต้ น บริษัท จัด การจะ
แก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย
2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนทีไ
่ ม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และ
คิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัด การจะคานวณราคาหน่วยลงทุน
ย้อนหลั งนั บแต่วันที่ พบราคาหน่วยลงทุ นไม่ ถูกต้ องจนถึงวันที่ ราคาหน่วยลงทุนถูกต้องและดาเนินการ
ดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์
ขึน
้ ไปและคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(1) จัดทารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวัน
ทาการถัดจากวันที่พบว่าราคาหน่ วยลงทุ นนั้นไม่ ถูกต้ องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์
ภายในวันทาการถัดจากวันที่คานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดแ
ู ลผลประโยชน์ ทั้งนี้
รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที่ทาให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดาเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีสาเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ดาเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2)
และ วัน เดือน ปี ที่ มีการแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่ ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม (1)
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและดาเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้ง
ส าเนารายงานการแก้ ไ ขราคาย้ อ นหลั ง และรายงานการชดเชยราคาที่ จั ด ท าตาม (1) ให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วั นท าการนั บ แต่ วันที่ ผู้ ดู แลผลประโยชน์ รับ รองข้ อ มู ล ในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที่ ไม่อ าจควบคุ มได้ บริษัท จัด การจะไม่ส่ งรายงานมาตรการป้ องกันให้ สานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาเนาเอกสารที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุ นไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติดังนี้
(ก) กรณี ที่ เป็ นการขายหน่ ว ยลงทุ น บริษัท จั ด การจะลดจานวนหน่ ว ยลงทุ นของผู้ ซื้ อ หน่ วยลงทุ นเป็ น
จานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
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หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจานวนหน่วย
ลงทุนที่จะต้องลด บริษั ทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจานวนเท่ ากับส่วนต่างของราคาที่
ขาดอยู่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุน ไม่
ถู ก ต้ อ งมี ส าเหตุ ม าจากปั จ จัย ภายนอกที่ ไ ม่ อ าจควบคุ ม ได้ เช่ น ราคาหลั ก ทรั พ ย์ ต ามราคาตลาดครั้ ง
สุ ด ท้ า ยของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยหรื อ ศู น ย์ ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งและผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณี ที่ เป็ นการรับ ซื้ อ คื นหน่ ว ยลงทุ น บริษั ท จั ด การจะเพิ่ ม จ านวนหน่ ว ยลงทุ นของผู้ ขายคื น หน่ ว ย
ลงทุ น เป็ น จานวนซึ่ งมีมูล ค่ าเท่ ากั บ ส่ ว นต่ า งของราคาหน่ ว ยลงทุ นที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งกั บ ราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่
ถูกต้องหรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ข ายคื นหน่วยลงทุ นไม่มีหน่วยลงทุ นเหลื ออยู่ บริษัท จั ดการจะจ่ายเงิน
ของกองทุนเปิดเป็นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณี ราคาหน่วยลงทุ นที่ไม่ ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุ นที่ถูกต้อ ง (overstate) บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติดังนี้
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่ มจานวนหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็น
จานวนซึ่งมีมูลค่ าเท่ ากับ ส่วนต่ างของราคาหน่วยลงทุ นที่ไม่ถู กต้องกั บราคาหน่วยลงทุนที่ ถู กต้อ งหรือ
จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจานวน
หน่ วยลงทุ นที่ จะต้อ งลด บริษั ทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัท จัด การเองเป็ นจานวนเท่ ากับ ส่วนต่างของ
ราคาที่ ขาดอยู่ หรือ ลดจานวนหน่ วยลงทุ นที่ เหลื อ อยู่นั้นและจ่ ายเงินของบริษัท จั ด การเองเป็นจ านวน
เท่ ากับ ส่วนต่างของราคาที่ ขาดอยู่ แล้ วแต่ กรณี เพื่ อชดเชยราคาให้ แก่ กองทุ นเปิ ด เว้น แต่ก ารที่ ราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องและผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมี
มูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงิน
ให้ ผู้ถื อหน่วยลงทุ นแต่ ถ้าบุค คลดังกล่ าวไม่มีส ถานะเป็นผู้ ถือ หน่ วยลงทุ นแล้ว บริษัท จัด การจะชดเชย
ราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทาการนับแต่วน
ั ที่ผู้ดแ
ู ลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ ายเงินของกองทุ นเปิ ด เพื่อ ชดเชยราคาให้ แก่ผู้ ขายคืนหน่ วยลงทุ นตาม (1) (ข) หรือผู้ ซื้ อหน่ว ย
ลงทุนตาม (2) (ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้
4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้ จ่ายใน
การประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ (ถ้ามี) ค่าออกเช็ค ค่าใช้ จ่ายในการจัดส่งเงิน
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด
17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
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ไม่มี
17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
17.5. ที่ปรึกษา :
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ :
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :
17.6. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา
ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
ชื่อ : นางสาวชื่นตา ชมเมิน
ชื่อ : นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา
ชื่อ : นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์
ชื่อ : นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล
ชื่อ : นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล
ชื่อ : นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล
ชื่อ : นาย ประสิทธิ์พร เกษามา
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) : หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความ
เห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไม่มี
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปีของกองทุนรวม :
18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ เดือน
18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี ประมาณ 3 ปี แต่ไม่ต่ากว่า 2 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่จด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
วั น ที่ สิ้ น สุ ด รอบบั ญ ชี ค รั้ ง แรก ประมาณ 3 ปี แต่ ไ ม่ ต่ ากว่ า 2 ปี 11 เดื อ น และไม่ เ กิ น 3 ปี 1 เดื อ น
นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
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19. การขอมติ ของผู้ถื อหน่วยลงทุ น และวิธีการแก้ไขโครงการจั ดการกองทุ นรวม หรือแก้ ไข
วิธีการจัดการ :
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีจัดการ ให้กระทาโดยการขอมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือการขอให้สานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนตามมาตรา 129/1
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษมีจานวนไม่เกิ นร้อยละ 55 หรือไม่เกิ นร้อ ยละ 80 หรือในกรณี ที่ เป็นกองทุ นรวมที่ มีก ารแบ่งชนิ ด
หน่วยลงทุ น หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรื อมติพิ เศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่วยลงทุ นแต่ล ะชนิด มี
จานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น
ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการอาจขอให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ความเห็นชอบแทนการขอ
มติผู้ถือหน่วยลงทุน โดยสานักงานอาจกาหนดเงื่อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพื่อประโยชน์
ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้
(1) การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ทาให้สิทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที่สอดคล้องกับ
นโยบายการลงทุน
(4) การคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ซึ่งได้รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(5) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินให้แก่ก องทุนสารองเลี้ยง
ชีพ และกองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าวจะนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้รับไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิ่มเติม
สาหรับการจัดตั้งและจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) (4) และ (5)
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทา
ให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง
ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่าสานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าว
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น ในกรณีดังนี้
(ก) การลดมูลค่าขั้นต่าในการซื้อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ่มจานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(ง) การเพิ่มความถี่ของการส่งคาสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ่ งไม่กระทบต่อสถานะการ
ลงทุนของกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคาสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) การแก้ไขเพิ่มเติ มที่ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั่งที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อได้รับอนุญาตจากสานั กงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.แล้ว
(5) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด ให้เป็นไปตามที่ประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงาน นอกเหนือจากวรรคสามและวรรคสี่ บริษัท
จัดการจะยื่นคาขอเป็นหนังสือพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่ มือสาหรับ
ประชาชน และช าระค่ า ธรรมเนี ย มต่ อ ส านั ก งานเมื่ อ ส านั ก งานได้ รับ ค าขอพร้ อ มทั้ งเอกสารหลั ก ฐาน
ประกอบคาขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชนแล้ว
การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการ ไม่ว่าจะกระทาตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ
ภายใต้กรอบการพิจารณาของสานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและเผยแพร่ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ ภายใน 15 วันนับ
แต่วันที่มีมติให้แก้ไข หรือได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. หรือให้ถือว่าจากสานักงาน ก.ล.ต.
แล้วแต่กรณี
อย่างไรก็ดี ในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งใด ไม่ว่าจะโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุ นหรือ
โดยการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากผู้ถือหน่วยลงทุนเห็นว่า มติของผู้ถือหน่ว ยลงทุนใน
ครั้งนั้นไม่ช อบด้ วยกฎหมายหรรือ บริษั ท หลั ก ทรัพ ย์ฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ตามมาตรา 129/2 หรือฝ่ า ฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธี การที่กาหนดตามมาตรา 129/3 ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้ อย
กว่า 5 คนและมีหน่ วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวยหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น จะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติของผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งนั้นก็
ได้ แต่ต้องร้องขอต่อศาลภายใน 45 วันนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้แก้ไข
ในกรณี ที่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ใช้ สิ ท ธิ ข อเพิ ก ถอนมติ ต ามมาตรา 129/4 บริ ษั ท จั ด การจะด าเนิ น การ
ดังต่อไปนี้
(1) จัดทาและส่งรายงานการใช้สิทธิดังกล่าวต่อสานักงานโดยไม่ชักช้า
(2) จัด ท าและส่ งรายงานเพื่อ แสดงความคื บ หน้ าของการด าเนินการดั งกล่ าวให้ แก่ ส านั กงานทุ ก รอบ
ระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้สิทธิขอเพิกถอนมติ หรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสาคัญ
(3) เปิดเผยรายงานตาม (1) และ (2) ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคั บของมติดังกล่าว ให้ เป็นไป
ตามข้อ กาหนดในข้ อผูก พันระหว่างผู้ถือ หน่วยลงทุ นกั บบริษัท จัด การกองทุ นรวม ทั้ งนี้ การขอมติ เพื่ อ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา
129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกาหนดอื่น ๆ :
20.1 บริการข้อมูลกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการปรั บ ปรุง แก้ ไขเปลี่ ยนแปลง เพิ่ ม เติ ม รูป แบบการบริ ก าร และ/หรื อ
วิธี ก าร ในการน าส่ ง เผยแพร่ข้ อ มูล ข่ า วสาร รายงานต่ า ง ๆ และ/หรือ หนั งสื อ ของบริษั ท จั ด การถึ ง ผู้
ลงทุ น /ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รวมถึ ง อาจจั ด ให้ มี รู ป แบบการตอบรั บ ข้ อ มู ล อื่ น (ถ้ า มี ) เช่ น ผ่ า นช่ อ งทาง
อิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ
้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเริ่มดาเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่ง
การด าเนิน การเกี่ ยวกับ เรื่องดั งกล่ าวมีวัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ลดระยะเวลา ค่ าใช้ จ่ายในการนาส่ ง และ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดในลักษณะทานองเดียวกันนี้ ซึ่ งบริษัทจัดการได้คานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสาคัญ ทั้ งนี้ ในการนาส่งจดหมาย/หนังสือถึงผู้ถือหน่วยลงทุ น อาทิ กรณี การ
แก้ ไ ขโครงการ การขอมติ การเลิ ก โครงการกองทุ น รวม บริ ษั ท จั ด การจะด าเนิ น ก ารโดยเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
20.2 การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ า ยได้ แ ล้ ว ทั้ ง หมด บริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวมต้ อ งไม่ นั บ คะแนนเสี ย งของบุ ค คลห รือ กลุ่ ม บุ ค คล
เดียวกันนัน
้ ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด และดาเนินการ
แก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นให้มีจานวนไม่เกินหนึ่งในสามของ
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จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้นภายในสองเดือนนับแต่วันที่ปรากฏกรณี
ดั ง กล่ า ว ห รื อ ด าเนิ น การเลิ ก กองทุ น รวมนั้ น ทั นที เว้ น แต่ เ ข้ า ข้ อ ยกเว้ น ต ามประกาศ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทาสัญญารับ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล
20.3 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)
20.3.1 บริ ษั ทจั ด การอาจรั บ ผลประโยชน์ ต อบแทนเพื่ อ กองทุ น จากบุ ค คลที่ เ ป็ น ผู้ ใ ห้ บริ ก าร อั น
เนื่ อ งมาจากการใช้ บ ริก ารของบุ ค คลดั งกล่ าวในการจั ด การกองทุ นได้ แต่ ต้ อ งเป็ น ไปตามหลั 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) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจาเป็ น
เพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)
ในการจัด สรรผลประโยชน์ ตามวรรคหนึ่ งให้แก่กองทุ นที่ อยู่ภายใต้ การบริห ารจัดการของบริษัท จั ดการ
บริษั ท ต้ อ งกระท าด้ ว ยความเป็ น ธรรมและค านึ ง ถึ งลั ก ษณะและประเภทหลั ก ทรั พ ย์ที่ อ าจมี ไ ว้ ได้ ข อง
กองทุนนั้นด้วย
20.3.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตามข้อ 20.3.1 บริษัทจัดการจะ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปี บัญชีและรายงานรอบระยะเวลาหก
เดือนด้วย
20.4 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ
ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะการ
ให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
บริ ษั ท จั ด การ เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น และ/หรื อ
กฎหมายต่างๆ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/
หรือ ยกเลิกการทาธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุ นได้ตามที่เห็ นสมควร โดยไม่จาต้องแจ้งให้ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่ งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่
บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามที่บ ริษัทจัดการกาหนด หรือให้ข้อมูล
และ/หรือ จัด ส่งเอกสารหรือหลัก ฐานใดให้แก่บ ริษัท จัด การ และ/หรือ ผู้ที่ ได้ รับ มอบหมายจากบริษัท
จัดการ ไม่ครบถ้วนเพียงพอสาหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และ/หรือกฎหมายต่างๆ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกาหนด
(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการทาธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระทาความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/
หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ
(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การทาธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุ นอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน
รวม ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุ น หรือชื่ อเสียง
ของบริษัทจัดการ
นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ
เปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่หน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่มีอานาจกากับดูแลตามกฎหมายต่ าง ๆ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ
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ทั้งนี้ คาว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คาว่า “กฎหมายต่าง ๆ” นั้น ให้
มีความหมายรวมถึงกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ที่กองทุนรวมได้มีการลงทุนในประเทศนั้น ๆ ด้วย
20.5 ข้อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ออกกฎหมายที่เรียกว่ า Foreign Account Tax Compliance
Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าว
ก าหนดให้ ส ถาบั น การเงิ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ สั ญ ชาติ อ เมริ กั นนอกประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (Foreign Financial
Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญ ชีของบุคคลที่อยู่ในบังคั บต้ องเสียภาษี ให้ กับประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติ บุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา
และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าใน
ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่
คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่ งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ต้องเข้าผูกพันตน
กับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุ รกรรมทางการเงิน
ของบุ ค คลสั ญ ชาติ อ เมริ กั น และบุ ค คลที่ มี ลั ก ษณะตามหลั ก เกณฑ์ ที่ FATCA ก าหนด หน้ า ที่ ใ นการ
ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการ
กาหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
(กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้น
จะได้รับผลกระทบที่สาคัญในสองกรณี 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 งเงินฝากและเงิน ลงทุ นกั บ สถาบั นการเงินอื่ น ๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้ นตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป โดย FATCA กาหนดให้ สถาบั นการเงินของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่ เข้าร่วมผูก พันตนตามข้อ กาหนดของ FATCA (ซึ่ งรวมถึงธนาคารและ
สถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่
ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝาก
ทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกาหนดของ FATCA
อาจจะปฏิเสธหรือ ระงับ การท าธุ รกรรมทางการเงิน หรื อ ยุติ ค วามสั ม พั นธ์ ท างธุ รกิ จ กั บ กองทุ น รวมหรื อ
บริษัทจัดการ ซึ่งอาจทาให้กองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดาเนินการลงทุน
ได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผู้สนับ สนุน
การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื่ อ มิ ใ ห้ บ ริ ษั ท จั ด การและกองทุ น รวมได้ รั บ ผลกระทบในการด าเนิ น งานรวมทั้ ง เพื่ อ เป็ น การรั ก ษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพัน
ตนเพื่อปฏิบั ติต ามหลักเกณฑ์ และข้ อก าหนดของกฎหมายต่ างประเทศที่ เกี่ยวข้ อง และเพื่อ ให้บ ริษัท
จัด การและกองทุ นรวมสามารถปฏิบั ติ ต ามภาระผู ก พั นภายใต้ ข้อ ก าหนดและหลั กเกณฑ์ ของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ
กองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรั บซื้อคืนหน่วยลงทุน )
จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี้
(1) ร้องขอให้ ผู้ถื อหน่ วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็ นพลเมื องของประเทศสหรัฐ อเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกาหนด) ให้คายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่ง
ข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุ นคงเหลือ
จานวนเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุ นหรือเงินปันผลที่ ได้รับ เป็ นต้น)ที่มีอยู่ในบัญ ชีทั้ งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนนั้นกับ บริษัท จัดการ ให้กั บหน่ วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้ อกาหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
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(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์
ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรื อการ
ให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กาหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการ
แจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการ
เข้ า ร่ ว มใน FATCA หรื อ กฎหมายต่ า งประเทศที่ เกี่ ย วข้ อ ง (ในกรณี ที่ เป็ น ลู ก ค้ า สถาบั น การเงิน ) ทั้ ง นี้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นการป้ องกั นและลดผลกระทบที่ จะเกิ ดต่ อกองทุ นหรือ ผู้ถื อหน่วยลงทุ นโดยรวม รวมทั้ งเพื่ อ ให้
กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดาเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบ
รับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือ หลายอย่ า งดั งต่ อ ไปนี้ ต ามความจ าเป็ น และความเหมาะสม โดยถื อ ว่ า ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ดั งกล่ า ว
รับทราบการดาเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดาเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคา
ขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคาสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดาเนิน การคืนเงินลงทุนตามมู ลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุ น
ดังกล่าว
(3) ด าเนิ นการหั ก เงิน ณ ที่ จ่า ยจากรายได้ เงินลงทุ น เงินปั นผลและ/หรื อ เงิน ที่ ช าระค่ าขายคื นหน่ ว ย
ลงทุ น ของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รายนั้ น ได้ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บเกณฑ์ แ ละข้ อ ก าหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทาให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดาเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็นความจาเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็น
การกระท าเพื่อ หลี ก เลี่ ยงมิให้ บ ริษั ท จัด การและกองทุ นมี ก ารด าเนิ นการที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งข้ อ บั งคั บ ของ
FATCA และกฎหมายต่ างประเทศที่ เกี่ ยวข้ อ งอั นจะท าให้ ก องทุ นอาจต้ อ งถู ก หั ก ณ ที่ จ่ าย หรือ ถู กปิ ด
บัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วย
ลงทุ นที่ เข้ าข่ ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐ อเมริก า (หรือ เป็นบุ คคลตามที่ กฎหมายต่ างประเทศที่
เกี่ยวข้องกาหนด) เท่านั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริษัทจัดการ
ได้ สงวนสิ ทธิ ไว้ข้างต้ น บริษัท จัดการ(รวมถึ งผู้ ที่เกี่ ยวข้ อง) จะดาเนินการตามข้อกาหนดของกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดาเนินการอื่นใดที่ราชการ
กาหนด โดยไม่จาเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
20.6 ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน :
ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกิน
หนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุ นที่ จาหน่ ายได้ แล้ ว ทั้ งหมดของกองทุ นรวม เว้ นแต่ บุ ค คลหรือ ก ลุ่ ม
บุคคลที่ได้รับการยกเว้นหรือเห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนกาหนด
ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับสิท ธิของผู้ถือหน่วยลงทุ นกรณี ที่ถื อหน่วยลงทุ นเกินข้อ จากัด การถือหน่วย
ลงทุน ดังนี้
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วย
ลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
(2) การจากัดสิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนจะถูกจากัดสิทธิ
รับเงินปันผลในส่วนที่ถือเกินนั้น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม
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2. การเกิ น สั ด ส่ ว นการถื อ หน่ ว ยลงทุ น เป็ น กรณี ข้ อ ยกเว้ น ข้ อ จ ากั ด การถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนที่ถูกจากัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน
(ค) ในระหว่างการดาเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดินบริษัทจัดการจะจัดทาบัญชีและ
แยกเงินปั นผลส่ ว นดั งกล่ าวออกจากทรัพ ย์สิ นอื่ นของกองทุ น รวม โดยไม่ นามารวมค านวณเป็ นมู ล ค่ า
ทรัพย์สินของกองทุนรวม
(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถื อหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของกองทุ น รวม เว้นแต่ ก ารเกิ นข้ อ จากั ด การถื อ หน่ วยลงทุ นเป็ นกรณี ข้ อ ยกเว้ นข้ อ จ ากั ด การถื อ หน่ ว ย
ลงทุนกรณีที่เป็นบุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็น
การลงทุนในต่างประเทศของผู้ลงทุนที่ มิได้มีสัญ ชาติไทยหรือผ่านบัญ ชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus
account)
(4) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น เว้นแต่
(ก) เป็นชนิดหน่วยลงทุ น ที่ มีบุคคลใดหรือกลุ่ม บุคคลเดี ยวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่ม เดียวเป็นผู้ถื อ
หน่วยลงทุนชนิดนั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจานวนที่ถืออยู่
(ข) เป็ นการถือ หน่วยลงทุ น ที่มีลั กษณะตามที่ กาหนดในกรณี ที่ เป็นบุ คคลซึ่ งลงทุ นในหน่ วยลงทุ นของ
กองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศของผู้ลงทุนที่มิได้มีสัญชาติ
ไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account)
บุ ค คลใดหรือ กลุ่ มบุ ค คลเดี ยวกั นใดจะถื อ หน่ วยลงทุ นได้ ไ ม่ เกิ นหนึ่ งในสามของจ านวนหน่ วยลงทุ นที่
จาหน่ายได้แล้วทั้ งหมดของกองทุ นรวม ยกเว้นในกรณี เข้าข้ อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากั บ
ตลาดทุน ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัท
จัดการ
20.7 ในกรณี ที่ คณะกรรมการกากับตลาดทุ น และ/หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แก้ไขเพิ่มเติ ม
ประกาศ กฎ เกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและ/หรือการจัดการกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวข้างต้น เพื่ อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
และ/หรื อ ประกาศส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ทั้ งนี้ การปรั บ ปรุง/เปลี่ ย นแปลง
ดังกล่าวจะดาเนินการตามแนวทางที่ ประกาศกาหนด และถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือ หน่วยลงทุ น
แล้ว
20.8 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการ
จะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
21. การดาเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกาหนด :
ในกรณี ที่บริษัทจัดการไม่ส ามารถดารงเงินกองทุน ได้ตามที่ประกาศกาหนด บริษัทจัดการจะดาเนินการ
เปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรั บความเห็นชอบจากสานักงาน
หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ
50 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้
ว่าไม่สามารถดารงเงินกองทุ นได้ ทั้ งนี้ หากมีเหตุจาเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สานักงาน
พิ จ ารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคั ด เลื อ กบริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวมรายใหม่ จ ะค านึ ง ถึ ง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุ นเป็นสาคัญ และในกรณี ที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่า ใช้ จ่ายดังกล่าว หากบริษัท จัดการไม่สามารถดาเนินการได้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด บริษัทจัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
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 และค าสั่ งที่ อ อกโดยอาศั ย อ านาจแห่ ง กฎหมายดั งกล่ า ว ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ ข้ อ ก าหนดใน
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โครงการขั ด หรือ แย้ง กั บ หลั ก เกณฑ์ ใ นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อ ค าสั่ งดั งกล่ า ว หากบริ ษั ท จั ด การ
กองทุนรวมได้ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว
บริษัท จัด การกองทุ นรวมจะแต่งตั้ งผู้ดู แลผลประโยชน์ของกองทุ นรวมตามที่ ระบุไว้ในโครงการจั ดการ
กองทุ นรวม โดยผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ มี อ านาจลงนามในข้ อ ผู ก พั นระหว่ า งผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นและบริษั ท
จัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแ ลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้
ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง
การที่ ผู้ ถือหน่วยลงทุ นได้ แสดงความประสงค์ในการซื้ อหรือลงทุ นในหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตาม
ข้อกาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุน
รวม
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่ มเติมตามมาตรา 129
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพัน ระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุ นกั บ บริษั ท จัด การกองทุ น รวม ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของข้ อ ผู ก พั น ระหว่ า งผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นกั บ บริษั ท
จัดการกองทุนรวม
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ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
กับ
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
1. บริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด
ที่อยู่ : ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501
ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 7 – 8th Floor, SCB Park Plaza 1
18 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 0-2949-1500 Fax. 0-2949-1501
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) การบริหารกองทุนรวม
(ก) ยื่นคาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุ น
รวมต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อ
ประชาชนครั้งแรก
(ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด
(ค) นาเงินของกองทุ นรวมไปลงทุ นในหลั ก ทรัพ ย์ห รื อ ทรัพ ย์สิ นต่ าง ๆ และซื้ อ ขาย จ าหน่ า ย สั่ งโอน
เปลี่ ยนแปลง เพิ่ม เติ มหลั ก ทรั พย์ ห รือ ทรัพ ย์สิ นที่ ล งทุ นไว้ ต ามที่ บ ริ ษั ท จั ด การเห็ นสมควร โดยลงทุ น
ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ง) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุ้นอยู่เท่าที่จาเป็นเพื่อรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(จ) ดาเนินการเพิ่มจานวนเงินทุนของกองทุนรวม ตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
(ฉ) ดาเนินการเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื้ อคืนในวัน
ทาการถัดจากวันที่ซื้อขายหน่วยลงทุนจานวนนั้นแล้วแต่กรณี
(ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(ซ) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมตามหัวข้อ “การขอ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุน” และ "วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือ แก้ไขวิธีการจัดการ"
(ฌ) ด าเนิ นการฟ้ อ งร้ อ งคดี ใ นนามของบริษั ท จั ด การเพื่ อ รัก ษาสิ ท ธิ และผลประโยชน์ ต่ า ง ๆ ของผู้ ถื อ
หน่วยลงทุน ในกรณีที่มีบุคคลใด ๆ รอนสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุ น
รวม
(2) การรับ และการจ่ายเงินของกองทุนรวม
(ก) จัด ให้ มีก ารรับ และจ่ายค่าธรรมเนี ยม ค่ าใช้ จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่ นใดจากและให้ แก่ผู้ ถือ หน่ว ย
ลงทุน และกองทุนรวม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนรวมที่กาหนดไว้ในหัวข้อ
หนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ "ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม"
(ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กาหนดไว้ในหัวข้อหนังสือ
ชี้ชวนส่วนโครงการ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือ หน่วยลงทุนและกองทุน
รวม"
(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุนรวม
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(ก)จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เรื่อง "คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุ นรวม และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ ยนตั วผู้ดูแลผลประโยชน์ ที่
กาหนดไว้ในข้อ 2
(ข) แต่ งตั้ งผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรือ รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ภายใต้ ห ลั ก เกณฑ์ เงื่อ นไข และ วิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(ค) จั ด ให้ มี ผู้ ส อบบั ญ ชี ท รั พ ย์สิ น ของกองทุ นรวมที่ ไ ด้ รับ ความเห็ น ชอบจากส านั ก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
(ง) จัดให้ มีผู้ชาระบั ญชี กองทุนรวมเมื่อยุติห รือเลิกกองทุ นรวม ทั้ งนี้ โดยความเห็นชอบของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(จ) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะบุคคลขึ้นทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ที่
ปรึกษากฎหมาย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
(ฉ) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
(ช) แต่งตั้งทนายความ เพื่อติดตาม ทวงถาม และดาเนินคดี รวมทั้งดาเนินการใด ๆ เพื่อการรับชาระหนี้
หรือเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์อื่นใดของกองทุนรวม
(4) การดาเนินการอื่น 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 านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(ค) จัดทาบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(ง) จัดทารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทาการนั้น
(จ) จัดทารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุก
สิ้นวันทาการนั้น
(ฉ) จัดทารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนด ในกรณีที่มิได้เกิด
จากการลงทุน หรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
(ช) จัด ท ารายงานทุ 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 และส านั ก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือ นนั บ แต่ วันสิ้ นปี บัญ ชี โดยรายงานดังกล่าวต้อ งแสดงข้ อมู ลตามที่ ค ณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และการส่งรายงานให้แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะส่งผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จัดไว้ เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามข้อ 22.1.1
ก่อนหรือในวันที่ครบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีจัดทารายงานตาม (ฐ) ตามปี
ปฏิทิน ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี ขยายเป็นภายใน
4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
(ซ) จัดทาหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล กองทุ นรวมที่ผู้ลงทุ นควรทราบใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปีบัญชีและส่งให้แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่
วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชีนั้น ยกเว้นกองทุนรวมเปิดที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวและรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งล่วงหน้า ซึ่งระบุเวลาไว้แน่นอน (Auto Redemption) ไม่ต้องจัดทาหนังสือชี้
ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี
(ฌ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมจานวน และมูลค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ณ วัน
ทาการสุดท้ายของเดือน ให้แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือนภายในวันทาการที่ 20 ของเดือน
ถัดไป
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(ญ) แจ้งการแก้ ไ ขเพิ่ มเติ มข้ อ มูล ที่ ไ ด้ จดทะเบี ยนไว้ แล้ ว กรณี อื่ นนอกจากที่ ก าหนดไว้ ในข้ อ (ฌ) ให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทาการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้น
(ฎ) ปฏิบั ติ ก ารอื่ น ๆ เพื่อ ให้ ถึ งซึ่ งวัต ถุ ประสงค์ ของกองทุ นรวม และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ ของผู้ ถื อ
หน่วยลงทุน
(ฏ) ยกเลิกกองทุนรวมตามที่กาหนดไว้ใน ข้อ 22 “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
(ฐ) จัดทารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว
โดยรายงานดังกล่าวจะแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และการส่งรายงานให้แก่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
จัดไว้ เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามข้อ 22.1.1 ก่อนหรือในวันที่ครบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงาน
ดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีจัดทาและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่จัดทา
และส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสาหรับปีบัญชีนั้น
(ฑ) จัด ให้ มีรายงานของรอบระยะเวลาล่ า สุ ด ตามข้ อ (ช) และ (ฐ) ไว้ ณ ที่ ท าการทุ ก แห่ งของบริษั ท
จัดการ และสถานที่ติ ดต่อทุ กแห่ งของผู้สนับ สนุนการขายหรือรับซื้ อคืนที่ ใช้ เป็นสถานที่ใ นการซื้อขาย
หน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้และจัดสาเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
(ฒ) จัดส่งและดาเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสาคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมใบสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ ผู้ที่สนใจจะลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี้
ชวนส่ ว นข้ อ มูล โครงการไว้ ณ ที่ ท าการทุ ก แห่ งของบริษั ท จั ด การ และ ณ สถานที่ ติ ด ต่ อ ทุ ก แห่ งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ณ) จัดทาและส่งข้อมูลการจัดการกองทุนรวมให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(ด) ชี้แจงและดาเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมี
นั ย ส าคั 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
(ต) ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 22
(ถ) ด าเนิ น การติ ด ตามทวงถาม ด าเนิ นคดี ห รื อ ด าเนิ น การใด ๆ เพื่ อ การรับ ช าระหนี้ ห รื อ ปกป้ องสิ ท ธิ
ประโยชน์อื่น ๆ ของกองทุนรวม
(ท) ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามพระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ก าหนดให้ 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 หรือคาสั่งที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกาหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์
ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อ ค าสั่ งดั งกล่ า ว หากบริ ษั ท จั ด การกองทุ น ได้ ด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือ
โครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงือ
่ นไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :
ในกรณี ที่ มีการเปลี่ยนบริษัท จัดการกองทุ นรวม ไม่ว่าโดยคาสั่ งของส านั กงาน หรือโดยเหตุอื่ นใดตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั กทรัพย์และตลาดหลั ก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 บริษัท จัด การกองทุ นรวมต้อ งด าเนิ นการ
ตามที่จาเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทาหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
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2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
เเขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-470-3207
หรือผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทาหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามอัตราที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราที่กาหนดไว้ในหัวข้อหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ “ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ 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
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กาหนดให้เป็นหน้าทีข
่ องบริษัทจัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่จะมี
แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
(2) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ทรัพย์สินของลูกค้ารายอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุนและข้อกาหนดทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมจนกว่าผู้
ชาระบัญชีจะดาเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อย
(3) เปลี่ยนแปลง จาหน่ายและโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคาสั่งของบริษัท
จัดการ เมื่อเห็นว่าการนั้นถูกต้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
(4) จัดทารายงานเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทาการหรืองดเว้น
กระทาการ 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
(5) จัดทารายงานถึงผลในการดาเนินการตามคาสั่งของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดทาบั ญชีแสดงการรับ
จ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวม ที่ฝากไว้
(6) รับรองความถูกต้องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้คานวณตามหลักการที่กาหนดภายใต้หัวข้อ
“วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
หน่วยลงทุน”
(7) พิจารณาเกี่ยวกับการที่จะให้ความเห็นชอบในการดาเนินการของบริษัทจัดการตามที่กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด และคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น
(ก) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อบริษัท จัดการมีเหตุจาเป็นทาให้ไม่
สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) การให้ความเห็ นชอบในกรณี ที่บ ริษัท จัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้ อหรือ
คาสั่ งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ ว หรือหยุดรับคาสั่งซื้อ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อมีเหตุ
จาเป็น ทาให้ไม่สามารถ จาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างสมเหตุสมผล
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หรือไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจาเป็น
อื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ค) การให้ ค วามเห็ นชอบการช าระค่ าหน่ วยลงทุ นเป็ นหลัก ทรัพ ย์ห รือ ทรัพ ย์สิ นอื่ นแทนเงิน ในกรณี ที่
กองทุนรวมไม่สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่
สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรั พย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกาหนด
(ง) การให้ความเห็นชอบในการรับชาระหนี้เพื่อกองทุ นรวมด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันแทนการ
ชาระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้
การดาเนินการให้ความเห็นชอบดัง กล่าวข้างต้นผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องดาเนินการจัดทาการให้ความ
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 านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทั นที ทุกครั้งที่เกิดกรณีตาม (ก) โดยจัดทารายงานในเรื่องดังกล่าวเป็น
หนังสือ พร้อมทั้ งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให้ความเห็ นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) ด าเนิ นการอื่ น ๆ ตามที่ ก าหนดไว้ใ นสั ญ ญาแต่ งตั้ งผู้ ดู แลผลประโยชน์ ตลอดจนหน้ า ที่ และความ
รั บ ผิ ด ชอบของผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(9) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้ปฏิบต
ั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ที่ออกโดยกฎหมายดังกล่าว
(10) ดาเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบั ติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับ
คาสั่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สาหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
(11) ดู แลตรวจสอบให้ ผู้ช าระบั ญ ชี ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรัพ ย์และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ.
2535 และพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ชาระบัญชีกระทาการหรืองดเว้นกระทา
การตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะรายงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบโดยไม่ชักช้า
(12) โอนเงินให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามคาสั่งของผู้ชาระบัญชีเพื่อเฉลี่ยจ่ายคืนค่าหน่วยลงทุนให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิที่คงเหลืออยู่หลังจากที่ผู้ชาระบัญชีชาระบัญชีโครงการจัดการ
กองทุนรวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(13) ตรวจตราและตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของเอกสาร หลั ก ฐานแห่ งสิ ท ธิ ใ นทรัพ ย์สิ น และทรั พ ย์สิ น
ต่าง ๆ ที่กองทุนรวมได้มาหรือจาหน่ายไป ซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดูแลการเบิกจ่ายหรือได้รับฝาก
ไว้ตามข้อ (2) ให้เป็นไปตามคาสั่งการจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม
หากมีเหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรือส่งมอบเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ว่าไม่เป็นไปตามคาสั่งการจัดการทรัพย์สิน เป็นเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือ
ปลอม ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดาเนินการแจ้งเหตุดังกล่าวแก่บริษัทจัดการทันที
(14) จัดทาความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการและจัดส่งให้บริษัทจัดการเพื่อใช้
ประกอบการจัดทารายงานกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปี
ปฏิทิน ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบปีบั ญชี และวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี
บัญชีหรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี
(15) ในกรณี ที่ ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ห มดหน้ า ที่ ล งตามเงื่อ นไขการเปลี่ ย นผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์จะต้องทาหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดของกองทุน
รวม ตลอดจนการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็นเพื่อให้การดาเนินการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมด
ของกองทุนรวมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ และ ผู้ดูแลผลประโยชน์ร ายใหม่สามารถ
ดาเนินการต่อได้ทันที
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(16) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และก่อนที่ผู้ชาระบัญชีจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
กับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังคงต้องรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่า
จะจดทะเบียนเลิก กองทุนรวม
(17) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องจัดให้มีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม เช่น ที่ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ หรือพิจารณาดาเนินการแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินอื่น เพื่ อทาหน้าที่เก็บรักษา
ทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม
ในกรณี ที่ ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบั ติตามสัญ ญาข้อหนึ่งข้ อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทุนรวมและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
กองทุนรวม และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยสิ้นเชิงภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความผิด
ของผู้ดูแล
คู่สัญญาตกลงเก็บรักษาข้อมูลที่ได้ล่วงรู้มาเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะ
เป็นการเปิดเผยโดยอานาจกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง หรือการไม่กระทาการตามหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง
บริวาร หรือบุคคลอื่นใดที่ทางานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ มี อ านาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ก าหนดไว้ 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 ดูแลรัก ษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุ น และเมื่อ มีการเปลี่ ย นแปลงผู้ ดูแลผลประโยชน์
ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีห น้าที่ดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่ อให้ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ ไปได้ ซึ่ งการด าเนิ 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 ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้นกระทาการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั 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
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทาการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
ไม่ว่าการกระทานั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็น
การเรียกค่าตอบแทนในการท าหน้าที่ เป็นผู้ ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็ นการด าเนินการในลั กษณะที่ เป็ น
ธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้
ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีที่การดาเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการ
ขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอานาจดาเนินการตามที่จาเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อเกิด
กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะกระทาได้เมื่อได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน หรือตามแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น
(2) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
อาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงเงื่อ 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. หรือประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณี
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อื่นใดอันจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับ
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 180 วัน
(4) ในกรณีที่ผด
ู้ ูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ 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 การจะด าเนิ น การให้ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจาก
การตรวจสอบของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็น
อย่างอื่น บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทา
การ นับ แต่ วันที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้น หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
ก าหนด บริษั ท จัด การจะขออนุ ญ าตเปลี่ ยนตั ว ผู้ ดู แลผลประโยชน์ ต่ อ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ครบกาหนดเวลาให้แก้ไขเมื่อได้รับอนุญาตแล้วบริษัทจัดการจะแต่ งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์อื่นแทนโดยพลัน
(5) ในกรณี ที่มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจานวนหน่ ว ยลงทุ น ที่ จาหน่ า ยได้ แล้ วทั้ งหมดของโครงการจั ด การกองทุ นรวม เรียกร้อ งให้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผล ประโยชน์
ในกรณี ผู้ดู แลผลประโยชน์ ก ระท าการอั นเป็ นการขั ด แย้งกั บ ประโยชน์ ข องกองทุ นรวมหรื อ ผู้ ถื อ หน่ ว ย
ลงทุ น ที่ ไ ม่เข้ า ข้ อ ยกเว้ นให้ ก ระท าได้ หากเป็ นกรณี ที่ มี นัยส าคั ญ และไม่ ส ามารถแก้ ไ ขให้ ห มดไป ให้
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอานาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมที่
(1) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
เเขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-470-3207
(2) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2359-1200-1
(3) ธนาคารแห่งประเทศไทย
273 ถนนสามเสน เขตบางขุนพรหม
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2283-5353
และ/หรือที่ผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรื อ ศู น ย์ รั บ ฝากต่ า งประเทศ หรื อ ผู้ รับ ฝากทรั พ ย์ สิ น ที่ ดู แ ลผลประโยชน์ แ ต่ งตั้ ง เพื่ อ เก็ บ รั ก ษา
ทรัพย์สินในต่างประเทศ
3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา
ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จากัด
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4
ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จากัด
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์
ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4
ชื่อ : นางสาวชื่นตา ชมเมิน
ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จากัด
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 จากัด
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 จากัด
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 จากัด
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2294--8504, 0-22948587
ชื่อ : นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล
ที่อยู่ : บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
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เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2294--8504, 0-22948587
ชื่อ : นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล
ที่อยู่ : บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2294--8504, 0-22948587
ชื่อ : นาย ประสิทธิ์พร เกษามา
ที่อยู่ : บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2294--8504, 0-22948587
หรือ บุ ค คลอื่ นที่ ไ ด้ รับ ความเห็ นชอบตามประกาศว่ าด้ วยการให้ ค วามเห็ น ชอบผู้ ส อบบั ญ ชี โดยบริ ษั ท
จัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจารอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองทั่วไป
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :
ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (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
จัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
5. ผู้จัดจาหน่าย :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
ไม่มี
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : สานักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2544-3874-76 และสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ
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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
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลัง 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
่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่ได้รับ
การแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมในการปฏิบัตห
ิ น้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่กาหนด
ไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญ ญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่
กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) แจกจ่าย หรือจัดให้มีสถานที่สาหรับจัดวาง หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม ใบคาขอใช้บริการกองทุน
ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบสั่งขายหน่วยลงทุน คู่มือผู้ลงทุน เอกสารเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของกองทุน
รวม หรือเอกสารอื่นใดของกองทุนรวมตามที่กฎหมายหรือ ก.ล.ต. กาหนด ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ใน
การส่งเสริมการขาย
(2) รับใบคาขอใช้บริการกองทุน ใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งขายหน่วยลงทุน และรับชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนจาก
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวม ตลอดจนการจัดทาข้อมูลการสั่งซื้อ หรือการสั่งขายคืน หรือการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน เพื่อนาส่งให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนจะต้องบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบต่าง ๆ ตามที่บริษัทจัดการกาหนด
(3) คื นเงิน ค่ า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ นให้ แก่ ผู้สั่ งซื้ อ หน่ วยลงทุ น ที่ ไม่ ไ ด้ รับ การจั ด สรรตามเงื่อ นไขที่ ระบุ ไว้ 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 หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม
(6) ปฏิบัติตามข้อกาหนดของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใน
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
และประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยหลัก เกณฑ์ 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. ประกาศกาหนด
(7) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ
สิท ธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่กาหนดไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวม ตลอดจนดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่มี
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแล
สภาพคล่อง) : ไม่มี
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
9. ที่ปรึกษา : ไม่มี
9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
ไม่มี
หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :
9.2. ที่ปรึกษากองทุน :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
ไม่มี
หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไม่มี
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนเองก่อนครบกาหนดอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะทา
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อ 7 “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ไม่มี
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 13. ของโครงการจัดการกองทุนรวม
13.4. ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 13. ของโครงการจัดการกองทุนรวม
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการทาการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไข
วิ ธี ก ารจั ด การได้ ทั้ ง นี้ บริ ษั ท จั ด การจะกระท าการตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารตามที่ ระบุ ไ ว้ ใ นข้ อ 19
"วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ"
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่
เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการ
ชาระบัญชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :
ไม่มี
13.8. อื่น ๆ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่า
ในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกาหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนาม
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่
เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิท ธิใน
การได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกาหนด
ของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- ใบหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- อื่นๆ
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
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โครงการจั ด การกองทุ น จะใช้ ระบบไร้ ใ บหน่ ว ยลงทุ น (Scripless) โดยบริ ษั ท จั ด การจะพิ จ ารณาออก
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในรู ปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้
ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออก
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื่นเพิ่มเติมได้
14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาเนินการบันทึกชือ
่ ผู้สงั่ ซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ
้ อ
ื
หน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุ ก
ครั้งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการ
ทารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทา
การนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีที่ เป็นการสั่งซื้อในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้งแรก และ/หรือ
ภายใน 15 วันทาการนับแต่วันทาสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วย
ลงทุ นและ/หรือ ผู้ส นั บ สนุ นการขายหรือรับ ซื้ อ คื นหน่ วยลงทุ นซึ่ งได้ รับ มอบหมายจากบริษัท จั ด การจะ
จัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถอ
ื หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี)
หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่ระบุที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้
ในใบคาขอใช้ บ ริก ารกองทุ นหรือ โดยวิธีอื่ นใดตามที่ บ ริษั ท จั ด การก าหนดเพิ่ ม เติ ม ต ามวิธี ก ารที่ ระบุ ใ น
หนังสือชี้ชวน
(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) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาเนินการบันทึกชือ
่ 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 น หน่ ว ยลงทุ น
(ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญ ชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุ นให้แก่ผู้สั่งซื้อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการทารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ดาเนินการ
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 จากัด (มหาชน)) จะดาเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่ วยลงทุ นภายในวันที่ บ ริษั ท จัด การหรือ ผู้ ส นั บ สนุ นการขายหรือ รับ ซื้ อ คื นหน่ วยลงทุ นได้ ท ารายการ
สั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน หรือภายในวันทาการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกาหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนด้ วยตนเอง ณ ที่ ท าการของผู้สนับ สนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุ น(ธนาคารไทยพาณิ ช ย์
จากัด (มหาชน)) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชีหรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้
(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
มีหน้าที่ในการนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันเสมอ ได้ ณ ที่ทา
การของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)) หรือ ณ ที่
ทาการที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทาการถัดจากวันทาการ
ซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่มีการปรับรายการให้เป็นปัจจุบันครั้งล่าสุด เป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง
(6) ผู้สั่ งซื้ อ หรือ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นที่ ร้อ งขอออกสมุ ด บั ญ ชี แสดงสิ ท ธิ ในหน่ วยลงทุ นจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
ข้ อ ก าหนดและเงื่อ นไขต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ สมุ ด บั ญ ชี แสดงสิ ท ธิ ในหน่ วยลงทุ น ตามที่ บ ริษั ท จั ด การ
กาหนด
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ทั้งนี้ บริษัท จัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุ คคลหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซื้ อคื น
หน่วยลงทุนรายอื่น สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ่งบริษัท
จัดการจะปิดประกาศไว้ที่สานักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการ โดยไม่ถือว่าเป็น
การดาเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ
14.2.3 ใบหน่วยลงทุน
บริษัท จัด การหรือนายทะเบี ยนหน่วยลงทุ นจะดาเนิ นการออกใบหน่วยลงทุ น (Scrip) ให้ กับ ผู้ถือ หน่ วย
ลงทุ น เฉพาะในกรณี ที่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นร้ อ งขอให้ บ ริษั ท จั ด การออกใบหน่ ว ยลงทุ น เพื่ อ นาไปใช้ เ ป็ น
หลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่ นๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหน่วยลงทุนทุก
กรณีจะกระทาเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคาขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(2) ยื่นใบคาขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชาระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียน
หน่วยลงทุน
(3) นายทะเบี ยนหน่ วยลงทุ นโดยได้ รับ มอบหมายจากบริษั ท จั ด การจะด าเนิ นการออกใบหน่ ว ยลงทุ น
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามจานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุ นกรอกในใบคาขอ สาหรับกรณีที่ ผู้ถือ
หน่วยลงทุ นกรอกจานวนหน่ วยลงทุ นในใบค าขอมากกว่าจ านวนหน่ ว ยลงทุ นที่ ปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วย
ลงทุนสาหรับหน่วยลงทุนจานวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
(4) ใบหน่ ว ยลงทุ นที่ บ ริ ษั ท จัด การออกให้ ผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น จะมี ข้อ ความตามที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศก าหนด ซึ่ งจะระบุ ชื่ อ ผู้ถื อหน่ ว ยลงทุ น โดยในใบหน่ วยลงทุ นจะต้ อ งมี ล ายมือ ชื่ อ กรรมการผู้มี
อานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสาคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้
เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้
ทาได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุ นที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุ นจานวนดังกล่าว จะต้องนาใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัท จัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุ น เพื่อโอนหน่วยลงทุนนั้น เข้าระบบไร้
ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยั นการทารายการซื้ อหรือขายคืนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุ นของผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุ 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 และวิธีการตามที่บริษัทจัดการจะกาหนดเพิ่มเติม เป็นต้น และบริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการเปลีย
่ นแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลา
การส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการดาเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณี ที่ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ นจาเป็ นต้ อ งใช้ ใบหน่ วยลงทุ น บริษัท จัด การกองทุ นรวมต้ อ งจั ด ท าใบหน่ ว ย
ลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
ไม่มี
16. วิธีการชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
หากมี ก ารผิ ด นั ด ช าระหนี้ ห รื อ มี พ ฤติ ก ารณ์ ว่ าผู้ อ อกตราสารแห่ งหนี้ ห รื อ ลู ก หนี้ ต ามสิ ท ธิ เรี ยกร้ อ งของ
กองทุนรวมจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ บริษัทจั ดการจะรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกัน
และมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ ดังนี้
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่อ
อยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุ น ณ วันที่บริษัท จัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่ งหนี้หรือสิท ธิเรียกร้อง
เป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้
16.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่นาทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจาหน่าย
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสาคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระ
หนี้ ต กลงรับ ช าระหนี้ ด้ วยทรัพ ย์สิ น ดั งกล่ า วแทนเงิน ทั้ งนี้ ตามหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารที่ ส มาคมบริ ษั ท
จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่ มีค่าใช้จ่ายในการบริห ารทรัพ ย์สิน บริษัทจัดการจะจ่าย
จากเงินสารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น
16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการ
จะเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิ
นั้นภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไป
ยังสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ บริษัทจั ดการได้เฉลี่ย
เงินคืน เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวม
ได้รับชาระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่ าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความใน
ข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สิ นอื่นที่ มิใช่ห ลัก ประกันในแต่ ละครั้ง บริษัท จัด การจะต้องได้ รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดย
ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ไ ด้ ต รวจสอบและแสดงความเห็ น พร้อ มเหตุ ผ ลว่ า ในขณะนั้ น การรับ ช า ระหนี้ ด้ ว ย
ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมี ไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิ
เรียกร้องนั้น
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ กองทุ นรวมจะได้ จากการรับชาระหนี้ มูล ค่าของทรัพย์สิน ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจาเป็นในการรับชาระหนี้
16.2.2 เมื่อ ได้ รับ ทรัพ ย์สิ นมาจากการรับ ช าระหนี้ บริษัท จัด การจะนาทรัพ ย์สิ นดั งกล่ าวมารวมค านวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกาหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุท ธิ ของกองทุ นรวมตามหลั ก เกณฑ์ และวิธีก ารที่ สามาคมบริษัท จั ดการลงทุ นก าหนดโดยได้ รับ ความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดาเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้
(1) กรณี เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ประเภทที่ ก องทุ น รวมสามารถลงทุ น ในหรื อ มี ไ ว้ ไ ด้ บริ ษั ท จั ด การอาจมี ไ ว้ ซึ่ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณี เป็ นทรัพย์สิ นประเภทที่ กองทุ นรวมไม่ ส ามารถลงทุ นในหรือ มี ไว้ไ ด้ บริษัท จั ดการจะจาหน่า ย
ทรัพ ย์สิ นดั งกล่ า วในโอกาสแรกที่ ส ามารถกระท าได้ โดยค านึ งถึ งประโยชน์ ของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นเป็ น
สาคัญ และในระหว่างที่ บริษัท จัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษั ท จัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้
ได้บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดาเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ
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วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้เป็นผู้มี
สิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชาระหนี้ก็ได้
ทั้งนี้ ในการดาเนินการดังกล่าว บริษัทไม่ต้องนาตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
เงื่อนไขเพิ่มเติม :
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัท จัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพ ย์สิ นที่ ไ ด้ จากการรับ ช าระหนี้ ไ ม่คุ้ ม กั บ ภาระค่ า ใช้ จ่ า ยในการเฉลี่ ยเงิน คื นให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น
บริษั ท จัด การอาจนาเงินได้ สุ ท ธิ ดั งกล่ า วไปรวมจ่ า ยในโอกาสแรกที่ ก ารเฉลี่ ยเงินคื นให้ แก่ ผู้ ถื อ หน่ ว ย
ลงทุ น จะคุ้ ม กั บ ภาระค่ า ใช้ จ่ า ยก็ ไ ด้ ทั้ งนี้ หากได้ มี ก ารจ าหน่ า ยทรั พ ย์ สิ น ที่ ไ ด้ จ ากการรั บ ช าระหนี้ จ น
ครบถ้วนแล้วและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนา
เงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้
การชาระเงินหรื อทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชาระให้แก่ผู้ถือ หน่วย
ลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กาหนด เท่านั้น
17. การจัดทาทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่วยลงทุน :
บริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวมมีห น้ า ที่ จัด ให้ มีท ะเบี ยนผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ อ อกตามมาตรา
125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิ
หรือการจากัด สิท ธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ป รากฏรายชื่อ ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุ น หากได้
กระทาตามข้อกาหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่แล้ว
บริษัท จัดการกองทุ นรวมหรือ นายทะเบี ยนหน่ วยลงทุ นจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานา
หน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้
(ก) การโอนหน่ ว ยลงทุ น ในกรณี ที่ ก ารถื อ หน่ ว ยลงทุ นเกิ น ข้ อ จ ากั ด การถื อ หน่ ว ยลงทุ นตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที่ของบริษัทจัดการ
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วย
ลงทุ นจะท าให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นไม่เป็ น ผู้ ล งทุ นสถาบั น ผู้ ล งทุ นรายใหญ่ หรือ ผู้ มี เงินลงทุ นสู ง ตามที่
กาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจานาหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พหรือกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว
18. ข้อจากัดการถือหน่วย :
ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกิน
หนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุ นที่ จาหน่ ายได้ แล้ ว ทั้ งหมดของกองทุ นรวม เว้ นแต่ บุ ค คลหรือ กลุ่ ม
บุ ค คลที่ ไ ด้ รับ การยกเว้ นหรือ เห็ นชอบตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุนกาหนด
ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับสิท ธิของผู้ถือหน่วยลงทุ นกรณี ที่ถื อหน่วยลงทุ นเกินข้อ จากัด การถือหน่วย
ลงทุน ดังนี้
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วย
ลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
(2) การจากัดสิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้

16

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน จะถูกจากัด
สิทธิรับเงินปันผลในส่วนที่ถือเกินนั้น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม
2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต.
(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนที่ถูกจากัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน
(ค) ในระหว่างการดาเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดินบริษัทจัดการจะจัดทาบัญชีและ
แยกเงินปั น ผลส่ ว นดั งกล่ าวออกจากทรัพ ย์ สิ น อื่ น ของกองทุ น รวมโดยไม่ นามารวมค านวณเป็ น มู ล ค่ า
ทรัพย์สินของกองทุนรวม
(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของกองทุ น รวม เว้นแต่ ก ารเกิ นข้ อ จากั ด การถื อ หน่ วยลงทุ นเป็ นกรณี ข้ อ ยกเว้ นข้ อ จ ากั ด การถื อ หน่ ว ย
ลงทุนกรณีที่เป็นบุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็น
การลงทุนในต่างประเทศของผู้ลงทุนที่ มิได้มีสัญ ชาติไทยหรือผ่านบัญ ชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus
account)
(4) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น เว้นแต่
(ก) เป็นชนิดหน่วยลงทุ นที่ มีบุคคลใดหรือกลุ่ม บุคคลเดี ยวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่ม เดียวเป็นผู้ถื อ
หน่วยลงทุนชนิดนั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจานวนที่ถืออยู่
(ข) เป็ นการถือ หน่วยลงทุ นที่มีลั กษณะตามที่ กาหนดในกรณี ที่ เป็นบุ คคลซึ่ งลงทุ นในหน่ วยลงทุ นของ
กองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศของผู้ลงทุนที่มิได้มีสัญชาติ
ไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account)
บุ ค คลใดหรือ กลุ่ มบุ ค คลเดี ยวกั นใดจะถื อ หน่ วยลงทุ นได้ ไ ม่ เกิ นหนึ่ งในสามของจ านวนหน่ วยลงทุ นที่
จาหน่ายได้แล้วทั้ งหมดของกองทุ นรวม ยกเว้นในกรณี เข้าข้ อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากั บ
ตลาดทุน ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัท
จัดการ
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :
การดาเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือ
ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดาเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมาย ให้
ถือว่ามตินั้นเสียไป
ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจานวนหน่ วยลงทุนทั้ งหมดของผู้ถือ หน่ วยลงทุ นซึ่ งเข้ าร่วมประชุม และมี สิท ธิอ อกเสี ยงลงคะแนน
หรื อ ของจ านวนหน่ ว ยลงทุ น ทั้ งหมดของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ซึ่ งส่ ง หนั 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
ู้ ือหน่วยลงทุนที่กาหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่
ก าหนดไว้ ใ นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรื อ ตามที่ ก าหนดในประกาศนี้ แ ล้ ว ให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ที่
ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
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(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติทม
ี่ ีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติ
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติทม
ี่ ีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :
การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง ของข้ อ ผู ก พั น ที่ เป็ น ไปตามวิ ธี ก ารที่ ก าหนดไว้ ในข้ อ ผู ก พั น และมี
สาระส าคั ญ ที่ เ ป็ นไปตามและไม่ขัด หรือแย้งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรัพ ย์และตลาดหลั ก ทรัพ ย์ พ.ศ.
2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไข
เพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่ว ยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รับมติ
พิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกาหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการช าระค่ าขายคืนหน่วยลงทุ นเป็ นหลักทรัพ ย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
(ง) ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การประกั น ตามข้ อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ที่ ทน.
19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อกาหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ
อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
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 ค วามเห็ น ชอบจากผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ไขเพิ่มเติ มข้ อผูกพันให้ มีส าระส าคัญ สอดคล้องกั บโครงการจัดการกองทุ นรวมที่ แก้ไ ข
เพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่ม เติ มข้อ ผูกพั นนั้นเหมาะสม มีค วามจาเป็ นหรือ
สมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด
ต้ องกระท าเป็ นหนั งสื อ ลงลายมือ ชื่ อ โดยบุ ค คลผู้ มี อ านาจลงนามผู 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 ที่ทาการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดู
ได้ รวมทั้ งจัดส่งสรุป การแก้ไขเพิ่ม เติมข้ อผูก พันพร้อมทั้ งเหตุ ผลและความจาเป็ นให้ ผู้ถือหน่วยลงทุ น
พร้อมกับการส่งรายงานประจาปีของกองทุนรวม
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :
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ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุน
รวมแบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้
ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิ พาท
ระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นาข้อพิพาทเข้าสู่การ
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
22. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
กองทุนจะเลิกเมื่อครบกาหนดอายุ หรือกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจานวนดังนี้
(1) จานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเป็นจานวนดังนี้ ในวันทาการใด
(ก) ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุ นทั่วไปหรือกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย จานวนผู้ถือ
หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย
(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้
แล้วทั้งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกัน
คิด เป็ นจานวนเกิ นกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุ นที่ จาหน่ ายได้ แล้ วทั้ งหมด ทั้ งนี้ ในกรณี ที่ เป็ น
กองทุ น รวมที่ มี ก าหนดระยะเวลาการรั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น เป็ น ช่ ว ง ( interval fund) การพิ จ ารณา
ระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดี ยวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น
ความใน (2) วรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความ
เชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่
เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือทีม
่ ีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น
ความใน (2) วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มิให้นามาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังนี้
(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน
(ข) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(ค) กองทุนรวมฟีดเดอร์
(ง) กองทุนรวมดัชนี
(จ) กองทุนรวมอีทีเอฟ
22.1.2 บริษั ท จัด การจะด าเนิ น การเลิ ก กองทุ นรวมเมื่ อ ปรากฏข้ อ เท็ จ จริ งที่ บ ริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวม
พิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (2)
(ก) และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ ให้นาความในข้อ 22.1.1
(2) วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม”
22.1.3 เมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณี ที่บริษัท จัดการ
กระทาการ หรืองดเว้นกระทาการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของ
ตน
22.1.4 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ
22.1.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเลิกโครงการ หรือดาเนินการอื่นใด ในกรณีที่มูลค่าหน่วย
ลงทุ นที่ จาหน่ายได้ค รั้งแรกของกองทุ นน้อ ยกว่า 1,550 ล้านบาทหรือตามดุล ยพิ นิจของบริษัท จัดการ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
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22.1.6 สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิ กถอนการอนุ มัติ ให้ จัด ตั้งและจัด การกองทุ นรวมเพื่ อ ผู้
ลงทุนทั่วไป หากปรากฏว่า
(1) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกว่าหนึ่งใน
สามของจานวนหน่ ว ยลงทุ นที่ จาหน่ า ยได้ แล้ ว ทั้ งหมดของกองทุ นรวมนั้ น เว้นแต่ เข้ าข้ อ ยกเว้นต ามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(2) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณ์ว่าบริ ษัทจัดการกองทุนรวมดาเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุน
โดยรู้เห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อันเป็นการปกปิดหรืออาพรางลักษณะที่แท้จริงในการถือหน่วยลงทุน
ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
(3) มีก ารแก้ ไ ขเพิ่ มเติ มโครงการจัด การกองทุ นรวมหรือ ข้ อ ผู ก พั นระหว่ างผู้ ถือ หน่ วยลงทุ นกั บ บริษั ท
จัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ
หรือคาสั่งที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(4) มีก ารจาหน่ า ยหน่ ว ยลงทุ นโดยบริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวมมิ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ดู แลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปตามที่กาหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนัง สือชี้ชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน
(5) ในกรณีที่ เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏข้อเท็ จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุ น
ของกองทุนรวมเป็นบุคคลอื่นใดที่มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(6) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัตห
ิ รือไม่สามารถดาเนินการตามคาสั่งของสานักงานตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
22.1.7 สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มี
เหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุน
ของบุคคลหรือกลุม
่ บุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจ
ของบุ ค คลหรือ กลุ่ มบุค คลใด และส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ดาเนิ นการแจ้งให้ บ ริษัท จั ด การ
กองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทาการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มี
การชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทาให้เชื่ อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้ จริง และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ทาการแก้ไข หรือ ดาเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนิ นการตามที่ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได้ หรือดาเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทาให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่ อผู้
ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง
22.1.8 บริษัทหลักทรัพย์จะเลิกกองทุนรวม เมื่อสานักงานมีคาสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือ
เมื่อสานักงานมีคาสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการสิ้นสุดลงของการ
อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมหรือดาเนินการตามหนังสือชี้ชวนโครงการ ข้อ 5.5 “การคืนเงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุน” ได้
22.2. การดาเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :
22.2.1 เมื่อปรากฏกรณีตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 บริษัทจัดการจะดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม
ดังต่อไปนี้
(1) ยุติการรับ คาสั่งซื้อ และคาสั่งขายคืนหน่ว ยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิด เหตุก ารณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ
22.1.2
(2) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณี ย์ลงทะเบียน
รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ ภายใน 3
วันทาการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
(3) จ าหน่ า ยทรั พ ย์ สิ น ที่ เ หลื อ อยู่ ข องกองทุ น รวมเปิ ด ดั ง กล่ า วภายใน 5 วั น ท าการ นั บ แต่ วั น ที่ เ กิ ด
เหตุการณ์ ตามข้อ 22.1.1 หรือข้ อ 22.1.2 เพื่อรวบรวมเงินเท่ าที่ สามารถกระท าได้เพื่ อชาระค่าขายคื น
หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(4) ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน
10 วันท าการนับ แต่วันที่เ กิด เหตุก ารณ์ต ามข้อ 22.1.1 หรือ ข้อ 22.1.2 และเมื่อได้ดาเนินการชาระค่ า
ขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมเปิดนั้น
22.2.2 กรณี โครงการจัดการกองทุนรวมเลิก เพราะเหตุอื่นที่ทราบกาหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
หรือเพราะเหตุครบกาหนดอายุโครงการ
บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และแจ้งให้ตลาด
หลักทรัพย์ทราบในกรณีที่หน่วยลงทุนกองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
(2) ดาเนินการด้วยวิธีการใดๆเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิก
กองทุ น รวมเป็ นเวลาไม่น้อ ยกว่า 5 วั นท าการ เช่ น เผยแพร่ ข้อ มู ล ไว้ บ น Website ของบริษั ท จั ด การ:
www.scbam.com หรือวิธีอื่นใดที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดเพิ่มเติม เป็นต้น
(3) จาหน่ายทรัพย์สินของกองทุ นรวม เพื่ อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีกาหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวัน
เลิกกองทุนรวม
23. การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชาระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชาระบัญชีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบ เพื่อทาหน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชาระหนี้สินของกองทุนรวม
แล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทาการอย่างอื่นตามแต่จาเป็นเพื่อชาระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด สาหรับค่าใช้จ่าย
และเงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม และผู้ชาระ
บั ญ ชี จะด าเนิ นการเฉลี่ ยเงินคื นให้ แก่ ผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ นตามมู ล ค่ าทรัพ ย์สิ นสุ ท ธิ เท่ าที่ ค งเหลื อ อยู่ต าม
สัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วัน
เลิกโครงการ
เมื่ อ ได้ ช าระบั ญ ชี เสร็ จ เรี ย บร้อ ยแล้ ว ผู้ ช าระบั ญ ชี จ ะท าการจดทะเบี ย นเลิ ก กองทุ น รวมกั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคง
ค้ า งอยู่ ให้ ผู้ช าระบั ญ ชี จัด การโอนทรัพ ย์สิ น ดั งกล่ า วให้ ต กเป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ของส านั ก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุ นรวมที่ผ่านการอนุมัติ จากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุ นกั บ บริษั ท จัด การกองทุ น รวม ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของข้ อ ผู ก พั น ระหว่ า งผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นกั บ บริษั ท
จัดการกองทุนรวม
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อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 7 – 8
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