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 �-6��&�)ก���(�&!�_- �#-ก��%�!)4��-�ก��#���d �*2�$�����0���#�
*��7,�99� ��2$.�$#ก�� ��2$ก`�
��.$���<#�����!��;
���� 5:����
1:�ก����-)�"�.�$
��#���d .$�"��12$���������� ก����ก8�6( 3 �(�&���&�ก��-��)�.$�"��12$���������� #�$)&�
(,-�7-
)4��-�ก��$2���)�����(�&4��0�,4��� ก���_- �#-#�
*��7,�99� ��2$.�$#ก����2$ก`�
��.$���<#�����!��; 
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ก�����	
����������� Dynamic 2 : SCBDM2 

!����"� '�9���$�;�6� 8��;� �/8��ก�'ก�����'!$     : ����(� 20 ก�ก`�
 2563 
!����"	���#��               :   ����(� 4 f 10 ,-���
  2563 

 
':	A�7&:�>�9��ก�'&����#��ก�����'!$ 


':	A�>5'�ก�' 

� ก$������
",
 

�>�9��ก�'&����#��ก����� 

� ก$����
(�/� ��ก�!&��ก���������#��,��%������ %�!/��2$#��,��%�����(� %�!/��2$#��,��ก:����(�ก:����� %�!/��2$��-�K�ก %�!/��2$
����������.$�ก$���� ���� ก$������
$,�����-
���*�+ ��������,#+�*2�$ก���������$,�����-
���*�+ (REITs) ก$������
/��,����*2��<�� 
����� CIS ก$����$(�(�$i (ETF) ����� private equity ��0�#�� #�$)&����ก���*�+��2$���*�+,-�$2�� ��2$ก����)$ก"�/)��-7($2��$�����)
$������:����2$����$����#�
�(�,4��ก���3!ก��
ก�� ก.�.#. ��!ก�;ก4��)��2$�����
��0��$  /)�ก$����&!*-&��3���� ,�),���ก��
������)�#���%#���$��! 0 1:���$��! 100 .$�
�������*�+,-�,��7-.$�ก$������
 5:��,�),���ก�������.:��$���ก� )���*-�-&.$�"��&�)ก��ก$����%�!
#�
��
��
�!,
ก� ,8��ก��3+��%#��!.3! /)�ก$����&!
(ก��������(�,��"����
( net exposure �(��ก(���.�$�ก� ��
�,(���#�����!��;
/)��k�(�����$ �( �9�(�
���$�ก�����$��! 80 .$�
�������*�+,-�,��7-.$�ก$���� 

�����(� ก$����$�&�������,�99�52�$.���������� (Derivatives) �*2�$�*-�
��!,-�7-8�*ก�� �-���ก������� (Efficient portfolio management) 
%�!/��2$ก�� �-�����
�,(��� ��
����ก$����$�&�������,�99�52�$.���������� (Derivatives) �*2�$��$�ก����
�,(���&�ก$�#��%�ก���(��� 
(Hedging) #�
��
��
�!,
,4��� ,8��ก��3+��%#��!.3! 5:��.:��$���ก� )���*-�-&.$�"��&�)ก��ก$���� 

ก$����$�&�������2$
(���5:��#��,���(�
(��ก63!.$�,�99�52�$.����������%K� (Structured Note) %�!#��,����(��(�
($��)� ��
�����2�$12$
#�4ก����( �,�
��1������)� (Non-investment grade) %�!#��,����(��( ��
��)��� ก��&�)$��)� ��
�����2 �$12$ (Unrated Securities) %�!
���ก���*�+.$� �-6���(��
��)�&)�!� (����#��)���ก���*�+ (Unlisted Securities) ��
1:�$�&�47��ก��
ก������2
���ก���*�+ ��2$7��ก��
ก��
52�$/)�
(,�99�.��2� (Reverse Repo) /)���0���#�
���ก�ก3m+�(�,4��ก���3!ก��
ก�� ก.�.#. ก4��)  

ก$����$�&�����������������.$�ก$������
��2$ก$������
$,�����-
���*�+ (ก$�1) ��2$���,#+�*2�$ก���������$,�����-
���*�+ (REITs) 
��2$ก$������
/��,����*2��<�� (infra) 5:��$���8���#�ก��&�)ก��.$� �-6��&�)ก�� ��,�),����
��ก-���$��! 100 .$�
�������*�+,-�,��7-.$�
ก$���� �ก����ก�3(�(�ก$�������������0�ก$������
$,�����-
���*�+ (ก$�1) %�!ก$������
/��,����*2��<�� (infra) �����,��,�)�)��
��ก-� 
1 �� 3 .$�&4������������������
).$�ก$����������� /)�ก�������������������)��ก����#�$�$���8���#�ก�$ �/� ��ก�������.$�
ก$����5:����0���#�
���ก�ก3m+��2�$��.�(�,4��ก���3!ก��
ก�� ก.�.#.ก4��) �����(� ก$������������
�,�
��1�������$�ก�� ��ก$����
#�����(circle investment) %�!ก$������������
�,�
��1�����#�$��ก$����$2��8���#�  �&.�)(��ก��$(ก (cascade investment) 

 �-6��&�)ก��.$,���,-�7-���(���%�����!�8�%�!��ก63!*-�;6.$�ก$������
��$��#��0�ก$������
i()�)$�+ (Feeder Fund) ��2$
ก$������
���������� (Fund of Funds) ��2$,�
��1ก�� 
���0�ก$������
�( �
(ก�������/)�#����#��,�� %�!/��2$���ก���*�+
#�����!��;�)� /)��
��4����!)� ��
�,(���.$�ก������� (risk spectrum) �*-�
.:�� �����(� �����0���#�
)���*-�-&.$�"��&�)ก��ก$����5:��.:��$���
ก� ,1��ก��3+#��) /)���0����*2�$��!/���+,��,�).$�"��12$���������� $�:��  �-6��&�)ก��&!)4��-�ก��%&�����"��12$������������� 
��������$������$� 60 ��� ก�$�)4��-�ก�����(���%�����!�8�ก$����)��ก���� /)���!ก�;"��������0 �5#+.$� �-6��&�)ก�� %�!��0 �5#+
.$�"��,�� ,���ก��.����2$�� 52�$2����������� (1��
() 
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ก�����	
����������� Dynamic 2 : SCBDM2 

3&;�97����"3% &����8:� 8�ก	���&���� 

� "�������
(/$ก�,�(�&!�)��� ก4��&�ก
���������������(��*-�
.:��&�ก"�#$ %���(�ก$����&!�)��� &�ก,���#���.$�������ก���*�+ ��-����
"� (1��
() ��
1:�/$ก�,,����"�#$ %��&�ก%��/��
��-� ��$�$�����(� ก� ��-�,ก��#�����!��;�(�ก$��������� 

':��95!�$	��"��#��ก����� 

73�A��7���;=7��"�5!�$	��"��#��ก�����'!$ 
 

 

&�กC�:��"�=5�<#��ก�����'!$ 

Q: ก�����'!$�� 	
E�ก�����'!$��"$�ก�'ก=���
':	A�#��3% &���� �'��$�ก�'79"�����#����"!�&�����'��$" ��"��' 

A: ก$�����(���0�ก$������
,4��� "������������� %�!�
�
(ก��% ����-).$����������� 

Q: ก�����'!$�� $�8=�!�	������>5'�ก�'	�"�6� 

A: 5,000 ���� �� ���!������!�!����ก���,�$.����������������%�ก  �-6��&�)ก��$�&�,�$.�������������ก-�&4�����-����.$� 
/��ก���)��
��ก-� 750 ���� �� ��2$-)��0�&4��������������
��ก-� 75,000,000 ����� 

Q: ก�����'!$�� 	�$�:�$��"8:	
E����	&��ก�=�'�9	���&����&�กC�:6�7&:3% &����5!'&����6�':�:	!&�	�"�6� 

A: ��
�!,4��� "��������(��$
�� ��
�,(���&�กก��������)����!)� ���ก����$�.���,�� "�#$ %���(�ก$����&!�)��� ,�����9�&!
�
&�กก4��&�ก,���#���.$�������ก���*�+ ��-����"� (1��
() %�!/��2$)$ก� (����  

Q: 
�88��6���"$�3&ก':�9��"��$�����=5�<;"�	���&����#��3% &���� 

A: ��&&���(�
("�ก�!� �(�,4�9 �)�%ก� 
- ก�����(���%���.$�$�#��)$ก� (��$�&
("�ก�!� #�$ก����2�$����.$�
�������������� 

    - ก��"-)��)�4�!��(�.$�"��$$ก#��,����#��,��%�����(� 
- ��
"��"��.$�������ก���*�+#��,�����%�!,�99�52�$.�����������(�ก$���������$��� 
- ��
"��"��.$�$�#��%�ก���(�����-�#��#�����!��; $�&,��"����
��������������.$�ก$�������(���%���  5:��$�&�4�����-�#�� 
%�!"�#$ %���������-� ��"��"��#�
��)��� 

Q: ก�����'!$�� 	
E�ก�����'!$��"$�3% 
':ก��	���&�����'��	
E�ก�����'!$��"$�"�	� �8:5� $5'��	���; ��'��$" ��"��' 

A: ก$������
�(��
�
("����!ก����-��������2$��
�$���-�#�� 

Q: ก�����'!$�� $�'�9':�:	!&�9�<����"��' 

A: ก$������
�(���0�ก$������
%  �
�ก4��)$���/��ก�� /)�����(�,-��,�)�$ �( �9�( ��!
�3 1 �( �� #���%#����&)�!� (��ก$����*�+,-�
��0�ก$������
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ก�����	
����������� Dynamic 2 : SCBDM2 

Q:       ก�����'!$ก=�����;'��"!�ก�'&����6���<<�H� �#��&"!��� ���"$�� $�!�;4�
':��5�	��"�&�5!�$	��"���'��;'���'��"$�
&�กC�:#����<<�H� �#��&"!��� �7I�! ��"��' 

A:       ก$������
�������2$
(���5:��,�99�52�$.�����������(�
-�)�
(��#1���!,�+�*2�$�)��
�,(���/)�&4ก�) net exposure �(��ก-)&�กก�������
�� derivatives �
��ก-� 100% .$�
�������*�+,-�,��7-.$�ก$���� %�!�������2$
(���5:��#��,���(�
(��ก63!.$�,�99�52�$.����������
%K���$�#��,����
��ก-�#�
�(���!ก�;,4��ก���3!ก��
ก�� ก.�.#. ก4��) 

Q:       3&ก':�9���&9��"$�ก��"���8�กก�'&����6���<<�H� �#��&"!��� ���"$�� $�!�;4�
':��5�	��"�&�5!�$	��"���'��;'���'��"$�
&�กC�:#����<<�H� �#��&"!��� �7I�;"�	���&����#��ก�����'!$	
E���"��' 

A:      ก���������2$
(���5:��,�99�52�$.�����������(�
-�)�
(��#1���!,�+�*2�$�)��
�,(�����2$#��,���(�
(��ก63!.$�,�99�52�$.����������
%K� ��ก������ก���*�+$���$-�
(��
"��"��
�ก ก��.�)���&!�
��ก-�
�������*�+,-�,��7-�����
).$�ก$����/)������:�ก� ก��
����������ก���*�+&�-� 

# �ก=���6�ก�'H� �#��7&:>����"!�&���� 

Q: ก�����'!$�� $�!�J�ก�'#��7&:'�9H� �5����"!�&������"��' 

A: ก�'��"�H� ���"!�&���� 

"�������,���52�$�����������
���$�ก��� 1,000  ��  ��������������� ������! 10.00  �� /)��4&4�����-��(�,���52�$�������������
)������.������������ (
��������������  �ก)�����7��
��(�
ก��.������������ (1��
() %�!8�6(
�����*-�
 �����&�����ก��
52 �$��2$.�����ก���*�+ (1��
()) �ก#��$���� ���� ��ก"�������,� ��52 �$���������������������,�$.�������������� ��%�ก %�!
��7��
��(�
,4��� ก��,���52�$����������,4��� ����ก���,�$.���� ��%�ก ����ก� ��$��! 0.535 .$�
�������������� (��

8�6(
�����*-�
) ����,�$.����������������%�ก����ก�  10.0535  ��#�$�����  /)���ก"�������,���52�$��������������ก�  1,000 
 �� ������ก���,�$.������%�ก)��ก����  "�������&!�)��� &4�����������������ก�  99.4678 ����� (1,000/10.0535) "�������
,�
��1,���52�$�����������)� )���(� 
�����!�!����ก���,�$.������%�ก (IPO): s��ก����4ก��52�$.������������t #���%#�����(� 4 f 10 ,-���
  2563 
� 7�������*�3-��+ &4ก�) (
����)  /��. 0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2, 0-2544-3874-6, 0-2544-3900, 
  0-2544-3907, 0-2544-3909, 0-2544-3941, 0-2544-3998 
  %�!,4��ก���,�.���ก%��� ������-)�4ก�� - 15.30 �. 
�  �-ก��7�������$-��#$�+��0# SCB EASY FUND 8���#� SCB EASY NET www.scbeasy.com %�!%$**�-����� SCB EASY  

APP ������-�
��� �-ก�� -16.00 � 
�  �&. ���*�3-��+ &4ก�) /�� 0-2777-7777 ก) 0 ก) 6 ������-)�4ก�� f 15.30 �. 
� "��,�� ,���ก��.����2$�� 52�$2��(��)��� ก��%#��#���&�ก �-6��&�)ก�� 
�����!�!����ก���,�$.��8������ก���,�$.������%�ก (���� IPO): ก$����&!�
���-)�,�$.������������8������ก���,�$.��
����%�ก 
"�������,�
��1�4�!��-���52�$����������.$�ก$���� /)�
(����!�$(�))���(� 

 � ก�3("��������4���ก��"���7�������*�3-��+ &4ก�) (
����) %�!,�.�.$�7���� 
� �4�!��0���0 ��2$)��i#+������(��)(��ก� ����(�,���52�$����������%�!.()��$
�k*�!,���&�������
  
"7�������*�3-��+ &4ก�) (
����) �*2�$ก$������-).$� �-6�����ก���*�+&�)ก��ก$���� ���*�3-��+ &4ก�)t 

� ก�3("��������4���ก��"��� �-6��&�)ก�� ��2$ "��,�� ,���ก��.����2$�� 52�$2��������������$2���(��)��� ก��%#��#��� 

� �4��0��2$��-�,)�.�� s �9�(&$�52�$ก$���� �&.���*�3-��+ &4ก�)t /)�
(����!�$(�)7����)��#�$���(� 
J��5�' 	&#��"9�<�� 

7�������*�3-��+ &4ก�) (
����) 049-3-14025-7 
7����ก,-ก���� &4ก�) (
����) 745-1-03996-7 
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����������� Dynamic 2 : SCBDM2 

J��5�' 	&#��"9�<�� 
7����ก���;�($��7�� &4ก�) (
����) 777-0-05798-9 
7����ก�����* &4ก�) (
����) 129-3-16153-3 
7����������� &4ก�) (
����) 001-1-53664-6 

7�����ก(��#-��-� &4ก�) (
����) 00011300000058 
7����7���#- &4ก�) (
����) 014-3-00524-4 
7���� ��/$ ( &4ก�) (
����) 739-3-63022-5 

7����5-#(�% �ก+ ��!��;��� &4ก�) (
����) 080-0-35104-9 
7����ก������ &4ก�) (
����) 039-6-03711-9 
7�����-,/ก� &4ก�) (
����) 0001-114-005054-9 

7����$$
,-� 000-0-43239-3 

!�J�ก�''�9H� �5�� 
ก�3(�� 52�$2����������� %  $�#/�
�#- 
 �-6��&�)ก��&!)4��-�ก���� 52�$2�����������%  $�#/�
�#- /)�12$���"��12$�����������)�#ก��,���.��2�����������%�!�-��$
���
 �-6��&�)ก���� 52�$2�����������%  $�#/�
�#- 8�����!�!���� 1 �( �� %#����&)�!� (��ก$����*�+,-�.$�/��ก����0�ก$������
 
�
2�$�ก-)��#�ก��3+  3 ����4ก���)ก0#�
�(����*�+,-�.$�ก$������0���-�,) %�!/��2$��-�K�ก %�!/��2$���*�+,-�$2���)�(���(� ������-�,)
 ��,�����2$�����
) %�!,�
��1�� 52�$2�$�#/�
�#-�)��
�#�4ก��� 10.4839  ��#�$����� �����(� �
2�$�ก-)��#�ก��3+)��ก����  �-6��&�)ก��
&!*-&��3��� 52�$2�����������$�#/�
�#-��$�#���
�#�4ก��� 10.4839  ��#�$����� /)�&!�� 52�$2��������������ก� "��12$����������
8���� 5 ����4ก���� %#�����(��ก-)��#�ก��3+)��ก���� 

$�:�� ��ก� ก4��)�!�!���� 1 �( �� %#����&)�!� (��ก$����*�+,-�.$�/��ก����0�ก$������
%��� �
��ก-)��#�ก��3+)��ก����
.���#��  �-6��&�)ก��&!��-)���"��12$����������,�
��1.��2������������)���ก����4ก��52�$.�������������(� �-6��&�)ก��ก4��) 
%�!��ก 3 ����4ก���)ก0#�
�(����*�+,-�.$�ก$������0���-�,) %�!/��2$��-�K�ก %�!/��2$���*�+,-�$2���)�(���(� ������-�,) ��,���
��2$�����
) %�!,�
��1�� 52�$2�$�#/�
�#-�)��
�#�4ก��� 10.4839  ��#�$�����  �-6��&�)ก��.$,���,-�7-�(�&!�4ก����-กก$����/)�
&!�� 52�$2��������������ก� "��12$����������8���� 5 ����4ก���� %#�����(��ก-)��#�ก��3+)��ก����  

ก���� 52�$2�����������/)�$�#/�
�#-ก�3(��-กก$����#�
��2�$��.  �-6��&�)ก��.$,���,-�7-�4��-�����2$�����
).$�"��12$�����
�������ก����������#�$���ก$������-)���*�3-��+#��,����(��!�!,�����2$ก$������
#��)��-�$2���(�$���8���#�ก�� �-���.$� �-6��
&�)ก�� 

ก�3(�� 52�$2�����������%  )���*-�-&.$�"������� 
 �-6��&�)ก��&!��-)�� 52�$2������������)���ก����4ก��52�$.������������#�
�(� �-6��&�)ก��ก4��) ��กก$�����(��
�,�
��1��-ก
ก$����#�
��2�$��.�(��! ���� /)���-�
#���%#�����4ก��1�)&�ก 1 �( �� %#����&)�!� (��ก$����*�+,-���0�ก$���� 

 �-6��&�)ก��&!��-�
��-)�� 4,���.��2�������������ก����4ก��52�$.������������ #���%#�������-)�4ก��&�1:������(� �-6��&�)ก��
ก4��) "��12$����������,�
��1�4ก��.��2� /)�
(
����.���#�4��ก��.��2� 1,000  �� %�!
����.���#�4����2$�� �9�( 1,000 
 �� �����(�  �-6��&�)ก��&!�4�!��-�2����"�������8���� 5 ����4ก���� &�ก���4��3 NAV /)�ก��/$��.�� �9�(7���� ��2$
$$ก��0���0.()��$
,���&����2�$"������� #�
�(�"��������)�%&����
��!,�+��� 
"�������,�
��1,���.�������������)���ก����4ก��52�$.������������ �)��(�  : 
� 7�������*�3-��+ &4ก�) (
����)  /��. 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 
  %�!,4��ก���,�.���ก%��� ������-)�4ก�� - 15.30 �. 
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ก�����	
����������� Dynamic 2 : SCBDM2 

�  �-ก��7�������$-��#$�+��0# SCB EASY FUND 8���#� SCB EASY NET www.scbeasy.com %�!%$**�-����� SCB EASY  
APP ������-�
��� �-ก�� -16.00 � 

�  �&. ���*�3-��+ &4ก�) /�� 0-2777-7777 ก) 0 ก) 6 ������-)�4ก�� f 15.30 �. 
� "��,�� ,���ก��.����2$�� 52�$2��(��)��� ก��%#��#���&�ก �-6��&�)ก�� 
$�:��  �-6��&�)ก��$�&*-&��3�%#��#���"��,�� ,���ก��.����2$�� 52�$2����$2���*-�
�#-
��2$���(���%����)���8������  

(�����(� *����4ก��52�$.������������.���#�� �
��1:� ����(�#�
�_-�-��(���0�����4ก��#�
�ก#-.$� �-6��&�)ก�� ��2$#�
�(� �-6��&�)ก��
��!ก�;ก4��)�*-�
�#-
) 

Q: ก'��6��� �9'�C��8��ก�'ก�����'!$��!����J�$"#����"!�&���� 

A:  �-6��&�)ก�� %�!/��2$"���(��)��� 
$ �
��&�ก �-6��&�)ก�� 
(,-�7-�_-�,7 %�!/��2$ �!��  %�!/��2$ �ก��-กก���47��ก��
.$�"��12$
���������������
)��2$ ��,����)�#�
�(���0�,
�� /)��
�&4��0�#�$�%&�����"��12$������������� �������� ��ก�3(�(��ก-)��#�ก��3+
�)��#�ก��3+��:����2$������#�ก��3+)��#�$���(�  

(ก)  "��,���52�$����������ก�$ก����!�$(�)��� 4.$��� �-ก��ก$���� %�!/��2$ � ,���52�$���������� %�!/��2$ %  i$�+
%,)�#�
.$�"��,���52�$���������� %�!/��2$ �$ก,��$2���)#�
�(� �-6��&�)ก��ก4��) �
�� 1����*(��*$,4��� ก���_- �#-#�
ก`�
�����
)���ก����$�ก��%�!��� ���
ก��i$ก��-� %�!/��2$ "��,���52�$�����������
��2���$ก,����2$���ก<���)d 5:��
(����!�$(�)#�
�(�
 �-6��&�)ก��ก4��)  

(.)   �-6��&�)ก����0����ก��,���52�$����������)��ก����$�&
(��ก63!��0�ก��ก�!�4��
"-)#�
ก`�
�����)���ก����$�ก��%�!
��� ���
ก��i$ก��-� %�!/��2$ �����0���$������ก��i$ก��-� %�!/��2$ �����0���$������ก��,�� ,������ก����-�%ก�ก��ก�$
ก������#�
ก`�
�����)���ก����$�ก��%�!��� ���
ก��i$ก��-� ��2$$�&
(��ก63!��0�ก����(ก��(���ก`�
����2$.�)%���#�$
ก`�
��#���d  

()   �-6��&�)ก����0���� ก��,���52�$����������)��ก����$�&
("�ก�!� #�$ก�������.$�ก$������
 "��,���52�$�������������$2�� ��2$
��
�����2�$12$��2$8�*��ก63+.$�7��ก-&&�)ก������� ��2$�2�$�,(��.$� �-6��&�)ก��  

(�)  �-6��&�)ก��.$,���,-�7-�_-�,7�(�&!�,�$.������������.$�ก$�������%ก�"��������(���0� ��7��
)�#���%#� 2 �.:����%#��
�    
�ก-� 4 � 12$�������������
ก�� %�!���ก_���"������� �����2$�����
)�,(��(�-# 

(&) �*2�$��!/���+,��,�).$�ก�� �-���&�)ก��ก$���� ก���,�$.������������.$�ก$������2$ก��,� ���(�������������.$�ก$����
���$�����)���*-�-&.$� �-6��&�)ก��%#��*(��"���)(�� /)� �-6��&�)ก��.$,���,-�7-�(�&!�� ��2$�_-�,7�(�&!�,�$.������������
.$�ก$������2$ก��,� ���(�������������.$�ก$�������%ก� ���)ก0�)� /)� ���(� �-6��&�)ก��
(��#1���!,�+�(�&!�
��,�$.��
����������.$�ก$������2$�
�,� ���(�������������.$�ก$����������� ��
1:�%#��
�&4ก�)�*(�� *��
2$�,���<$�
�-ก� "���(�
(1-��
<��$�����,���<$�
�-ก�  ��5:���ก#-
(1-���(�$�����,���<$�
�-ก� ��
1:�ก$����*�+,-�.$� ��)��ก���� %�! �-6����2$����
����,���5:��&�)���
(.:��%�!)4��-�ก-&ก��
��,���<$�
�-ก�  

(k)   �-6��&�)ก��.$,���,-�7-�_-�,74,���52 �$����������.$�"������� ��กก��,� ��52 �$)��ก����.�)ก� ���ก�ก3m+.$�,4��ก���
3!ก��
ก�� ก.�.#. ��2$ 
("�ก�!� #�$ก�� �-���&�)ก��ก$���� ��2$�4����ก-)��
�,(������ก`�
����2$#�$�2�$�,(��.$�
 �-6��&�)ก����2$ก$���� /)� �-6��&�)ก��&!4�:�1:���!/���+.$�"��12$������������0�,4�9 

Q: ก�����'!$�� $�# �ก=���	ก�"�!ก�9ก�'	&�"��ก=���	!&��=':5"�#��5����"!�&���� ก�'$"#���'��$"'�9H� �5����"!�
&����;�$5=��"���"'�9! 7& ! 7&:ก�'����'�95=��"�H� ��'��#��5����"!�&���� ! ��"��' 

A: ก�'	&�"��ก=���ก�'�=':	���5"�#��5����"!�&����5��7ก"3% 4����"!�&���� 

 �-6��&�)ก��$�&��2�$�ก4��)ก���4�!��-���.��2�����������2�%ก�"��12$�����������(�
(4,���.��2�����������.$�ก$������-)���
%����)� �k*�!��ก�3(�(�ก4��)��� 5:��#�$��
��ก-�ก���ก�3()��#�$���(�  
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ก�����	
����������� Dynamic 2 : SCBDM2 

(1)   �-6��&�)ก��*-&��3�%��� 
(��
��2�$/)�,�&�-#%�!,
��#�,
"������0�ก�3(�(��.����#�)��#�$���(� /)���
��0��$ .$�"��)�%�
"���!/���+%���  

(ก)  
(��#�&4��0��4����
�,�
��1&4����� &���/$� ���ก���*�+��2$���*�+,-�.$�ก$������
��-)�)�$����,
��#�,
"� ��2$  

(.)  
(��#��(��4���ก$������
�
��)��� �4�!��-�&�ก���ก���*�+��2$���*�+,-��(���������#�
ก4��)�����ก#- 5:����#�)��ก����$���
�$ก���2$ก��� �
.$� �-6��&�)ก��  

(2)  
(4,���.��2��������������%��� %#��������!�!�����(� �-6��&�)ก������
��)��4�!��-���.��2��������������%ก�"��12$�����
�����  �-6��&�)ก��* �������� 52�$2�����������)��ก�����
�1�ก#�$� %�!"��)�%�"���!/���+����
��)��� �$�.�$
����������
ก��%ก��.�����$�����%�!������ก���)������ /)������ 52�$2������������(��
�1�ก#�$�����#���&�ก����� 52�$2������
������(�1�ก#�$�#���%#���:��,#��+.:���� %�!-)��0�$�#��#���%#���$��! 0.5 .$������ 52�$2������������(�1�ก#�$�  

(3)  
(4,���.��2������������������!�!�����(� �-6��&�)ก��* �������� 52�$2������������
�1�ก#�$� %�!"��)�%�"���!/���+���
�
��)��� �$�.�$
����������ก��%ก��.�����$�����%�!������ก���)������ /)������ 52�$2������������(��
�1�ก#�$�����
#���&�ก����� 52�$2������������(�1�ก#�$�#���%#���:��,#��+.:���� %�!-)��0�$�#��#���%#���$��! 0.5 .$������ 52�$2������
������(�1�ก#�$� 

�����(� ก����2�$�ก4��)�4�!��-���.��2�.���#��  �-6��&�)ก��&!)4��-�ก��#�
�(��! �������!�$(�)/��ก��%�!���ก�ก3m+�(�
,4��ก���3!ก��
ก�� ก.�.#. ก4��) 

ก�'$"#���'��$"'�9H� �5���'��$"��9	
&�"����"!�&����;�$��"� 

 �-6��&�)ก��$�&�
�.����2$�
��� 52�$2����������� #�
4,���52�$��2$4,���.��2������������(��)��� ���%�����2$$�&���)�� 4,���52�$
��2$4,���.��2������������)� �k*�!��ก�3(�(�ก4��)��� 5:���
��ก-�ก���ก�3()��#�$���(�  

(1)   #��)���ก���*�+�
�,�
��1��-)�4ก��52�$.���)�#�
�ก#-  

(2)   �-6��&�)ก��*-&��3�%��� 
(��
��2�$/)�,�&�-#%�!,
��#�,
"������0�ก�3()��#�$���(� /)��)��� ��
��0��$ .$�"��)�%�
"���!/���+%���  

(ก)  
(��#�&4��0��4����
�,�
��1&4����� &��� /$����ก���*�+��2$���*�+,-�.$�ก$������-)�)�$����,
��#�,
"�  

(.)  �
�,�
��14��3
�������*�+,-�.$�ก$������-)�)�$������0�7��
%�!��
�!,
 ��2$  

()  
(��#�&4��0�$2���)�*2�$��
�$���!/���+.$�"��12$����������  

�����(� ก���
�.�� ��2$�
��� 52�$2�����������#�
4,����(��)��� 
�%��� ��2$ก�����)�� 4,���52�$��2$4,���.��2�����������#�
 
(ก) (.) ��2$ () ,�
��1ก�!�4�
��ก-� 1 ����4ก�� ����%#��)��� "�$�"��&�ก,4��ก���  

(3)  ��ก�3(�(�ก$������

(ก����������ก���*�+��2$���*�+,-���#�����!��; %�!
(��#�ก��3+)��#�$���(��ก-).:�� 5:��ก�$����ก-)"�ก�!� 
#�$ก$������
)��ก����$����
(���,4�9  

(ก)  #��)52�$.�����ก���*�+)��ก�����
�,�
��1��-)�4ก��52�$.���)�#�
�ก#- �����(� �k*�!��ก�3(�(�ก$������
�)��������
���ก���*�+�(�52�$.����#��)52�$.�����ก���*�+%��������ก-�ก�����$��! 10 .$�
�������*�+,-�.$�ก$������
  

(.)  
(��#�ก��3+�(��4����
�,�
��1%�ก���(�����-�#��#�����!��;�)�$�����,�( %�!�4����
�,�
��1/$���-�$$ก&�ก��!��;��2$
�� /$���-�&�ก#�����!��;�)�#�
�ก#- ��2$  

()  
(��#��(��4���ก$������
�
��)��� �4�!��-�&�ก���ก���*�+��2$���*�+,-��(���������#�
ก4��)�����ก#- 5:����#�)��ก����$���
���2$ก��� �
.$� �-6��&�)ก��%�!"��)�%�"���!/���+��0��$ )���%���  



 

                                                                                                             9                                                

 

ก�����	
����������� Dynamic 2 : SCBDM2 

(4)  ��0�ก���
�.������������#�
4,���52�$�����������(��� ���%��� ��2$��0�ก�����)�� 4,���52�$���������� %ก�"��������k*�!��� 
��2�$�&�ก���ก_.�$��0&&�-� )��#�$���(�  

(ก)   �-6��&�)ก��
(��#�$����,�,�����"�������������� d 
(,����ก(���.�$�ก� ก��ก�!�4)��#�$���(�  

1. ก��ก�!�4�(���0���
"-)
��<����2$��
"-)<��i$ก��-�#�
ก`�
�� �ก(���ก�  ก����$�ก��%�!��� ���
ก��i$ก
��-� �
����&!��0�ก`�
�������2$ก`�
��#�����!��;  

2. ก�����ก��,�� ,������ก����-�%ก�ก��ก�$ก������ ��2$  

3. ก��ก�!�4�(���0�ก���_- �#-#�
4,����ก(���ก� ก���:)��2$$���)���*�+,-�/)� ��"��
($4��&#�
ก`�
��  

(.)  �-6��&�)ก���
�,�
��1)4��-�ก�����&�ก��ก�� %�!#��&,$ �*2�$��� .�$��0&&�-��ก(���ก� ��ก���)���,��!,4�9 

�����(� ก���
�.����2$�
��� 52�$2���2$�
�,� ���(�������������#�
,���.���#��  �-6��&�)ก��&!)4��-�ก��#�
�(��! �������!�$(�)
/��ก��%�!���ก�ก3m+�(�,4��ก���3!ก��
ก�� ก.�.#. ก4��) 

(5) $������!�����)4��-�ก�����(������ �-6��&�)ก��ก$������
���$2���.�� �-���&�)ก��ก$������
8���#�ก��&�)ก��.$�#�$��
��2�$�
�&�กก���(� �-6��&�)ก��ก$������
����)-
�
�,�
��1)4����
�*(��*$.$���-�ก$�����)�#�
��!ก�;3!ก��
ก��
ก4ก� ���ก���*�+%�!#��)���ก���*�+���)���ก��)4����-�ก$����.$�"����!ก$ 7��ก-&ก��&�)ก��ก$������
 ก��&�)ก��ก$����,���
 �� ก����0��������52�$.�����ก���*�+%�!ก�������ก���*�+%�!ก��&�)&4��������ก���*�+�(���0�����������%�!ก����0�
"��&�)ก����-����,�99�52�$.����������5:�����ก�!�4�)��
��ก-� 3 ����4ก�� 

(6) $������!�����)4��-�ก���*2�$��-กก$������
#�
�(��! ������.�$"�ก*��.�$ 22.1.1 (2) 

     �����(� ก���
�.����2$�
��� 52�$2���2$�
�,� ���(�������������#�
,���.���#��  �-6��&�)ก��&!)4��-�ก��#�
�(��! �������!�$(�)
/��ก��%�!���ก�ก3m+�(�,4��ก���3!ก��
ก�� ก.�.#. ก4��) 

ก�'����'�95=��"�H� ��'��#��5����"!�&���� 

�*2�$��
�$���!/���+.$�"��12$���������� ��2$��ก�3(�(�
(��
&4��0��*2�$��ก6��,1(��8�*����;�6<ก-&%�!ก����-�.$���!��; 
��2$�*2�$��ก6��,1(��8�*���!  #��)ก����-�  �-6��&�)ก��&!���)�� 4,���52�$��2$ 4,���.��2�����������.$�ก$������-)�)���0�
ก��������� #�
�!�!�����(�,4��ก���3!ก��
ก�� ก.�.#. ��!ก�; �����(� �
��ก-� 20 ����4ก��#-)#�$ก�� ����%#�&!�)��� ��
��0�
�$ &�ก3!ก��
ก�� ก.�.#. ���.����!�!�������)�� 4,���52�$��2$4,���.��2�����������$$ก���)�  

Q: !�J�ก�'��9	
&�"����"!�&����	
E���"��' 

A: ������8�����!�!���� 1 �( �� %#����&)�!� (��ก$����*�+,-�.$�/��ก����0�ก$������
 ก$����&!�
���-)�� ,� ���(��������
����� %#�&!��-)�� ,� ���(��������������k*�!������-)�,�$.����������������%�ก�������� #�
���ก�ก3m+/��2�$��.�(� �-6��&�)ก��
ก4��) ����%#� �-6��&�)ก��&!$��9�#��0�$����$2�� $������ก0#�
��กก$�����(��
�,�
��1��-กก$����8���� 1 �( �� %#����&)
�!� (��ก$����*�+,-�.$�/��ก����0�ก$������
 ก$����&!��-)���"��12$�����������4ก��,� ���(�������������$$ก�)���ก����4ก��
52�$.������������ #�
���ก�ก3m+/��2�$��.�(� �-6��&�)ก��ก4��) ����%#� �-6��&�)ก��&!$��9�#��0�$����$2�� /)���-�
#���%#�����4ก��
1�)&�ก 1 �( �� %#����&)�!� (��ก$����*�+,-�.$�/��ก����0�ก$������
 /)�"��12$�����,�
��1#-)#�$�( � �-6��&�)ก����2$
"��,�� ,���ก��.����2$�� 52�$2������������(��)��� ก��%#��#���&�ก �-6��&�)ก�� (1��
() 5:��,�
��1�� 4,���52�$��2$.������������ 
��2$��0�"���4�����(���ก���,�$.��%�!�� 52�$2�����������.$�ก$���� ��2$ �-ก��7�������$-��#$�+��0#.$�7�������*�3-��+ 
&4ก�) (
����) ��2$��$������� �-ก��$2���)�(� �-6��&�)ก��ก4��) #�
ก4��)ก��%�!��$�����(�,$)��$�ก� ก���4���ก��,���52�$ 
%�!/��2$.��2����������� 

 �-6��&�)ก��$�&�*-�
�#-
��2$���(���%����-7(ก��,� ���(��������������)� #�
�(��! ����������!�$(�)/���ก�� /)� �-6��&�)ก��
&!%&�����,4��ก���3!ก��
ก�� ก.�.#. %�!��0 �5#+.$� �-6��&�)ก�� %�!��0 �5#+.$�"��,�� ,���ก��.����2$�� 52�$2����������� 
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ก�����	
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(1��
() ���"��12$������������� ���������
���$�ก��� 1 ����4ก��ก�$�ก�����(���%���ก����� �-ก��)��ก���� 5:��ก��)4��-�ก��)��ก����
 �-6��&�)ก��&!4�:�1:���!/���+.$�ก$����%�!"��12$������������0�,4�9 
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Q: # �$%&	ก�"�!ก�99'�C��8��ก�'ก�����'!$ 

A:         �-6�����ก���*�+&�)ก��ก$���� ���*�3-��+ &4ก�) &�)#���.:���
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 ก$����,4�$���(����(* %�! 
ก$����,��� �� ��&&� �� �-6��&�)ก�� 
(ก$������
8���#�ก�� �-���&�)ก��&4��������
) 284 ก$���� %�!
�������*�+,-�,��7-
.$�ก$������
 ����ก�  999,943,529,013.55  �� (.�$
�� 3 ����(� 30 
-1����� 2563) 

�  ����2�$3!ก��
ก��&�)ก�� 

�     ����2�$3!ก��
ก�� �-6�� 

1. ���ก-##-�� /#7�!�ก6
 ��!7��ก��
ก�� �-6�� 

2. ���,��-�( ���#�� ก��
ก�� 
3. )�.����� ����&�-9 ก��
ก�� 
4. ���,��;�-6� ��9*��-� ก��
ก�� 
5. ����_-8�3 ��-;��!�,�-<;-�- ก��
ก�� 
6. �����-##- ��2�$�&4��+ ก��
ก�� 
7. ���3��+;�ก)-+ ��$)
(��� ก��
ก�� 

Q: '����"�5�:ก''$ก�'ก�'&����  

A:    1. ���3��+;�ก)-+ ��$)
(��� 
 2. �������+
��, ��(��
�-*�+
��,  
 3. ���,��&���8��� �$�����  
 4. )�.*��;�ก)-+ /��,���� 

5. ������7*� �-��*�3-�ก� 

1. ���3��+;�ก)-+ ��$)
(��� ��!7���&�������(� �-��� 
2. �������+
��, ��(��
�-*�+
��, Chief Investment Officer  
3. ���$���-3 $�;�/8-� Chief Marketing Officer  
4. ����-��,�)� 8���-8�)����7�+ Chief Operations Officer 
5. ���,��*-3%ก�� ����%ก�� Executive Director ก���
7��ก-&��ก�� ��%�!,1� ��  
6. ���,��&���8��� �$����� Executive Director ก���
&�)ก�������#��,�����  
7. )�.*��;�ก)-+ /���+,���� Executive Director ก���
&�)ก������� Machine Learning  
8. ������7*� �-��*�3-�ก� Executive Director ก���
&�)ก�������#��,����(� 
9. ���;�8ก� #���7�9 Executive Director ก���
&�),��,-����*�+%�!ก$����#�����!��; 
10. ���,
*�6+ �-��9.&�/�&�+ Executive Director ก���
 �9�(%�!�_- �#-ก��ก$���� 
11. ���,���3�ก� &-����ก�,ก�� Executive Director ก���
��/�/��(,��,���; 
12. ����-*�*��3 8����-ก�
 Executive Director ก���
ก�������$,�����-
���*�+%�!/��,����*2��<�� 
13. ���,���8���#�+ ก�9&�,
��;+ Executive Director ก���
���*��ก� �� 
14. �����3���� ������*�+ Executive Director ก���
 �-�����
�,(��� 
15. ���*���* ��*��7+ Executive Director ก���
�-���!�+ก������� 

16. ���,��;�8��#�+ $��(�+��;+ Executive Director ก���
ก����7+ก��#��)%�!"�-#8�3m+ก������� 

17. ���,��$�$�
� �(*��0�,�. Executive Director ก���
ก����7+%�!���%"� 
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6. ���;�8ก� #���7�9 
7. ���*���* ��*��7+ 
8. ���,��7-�(�+ �-
�*��7+  
9. ����*�-��+ �-#����8�* 
10. ���,��
���� 1-��7�,��  
11. ����$ก��ก63+ ก�!%,�;(��  
12. �3*~�7-+ 
��/ก;� 
13. ���;�8&�ก� �$- ��!,��,�. 
14. ����-�� �����,� 
15. ���,-� *;-�*�;+ 
16. ���,��$-,�(�+ 8�ก)(��� 
17. ���,��;;-*-
*+ ,)%,�&����+ 

Q: '����"�3% 8��ก�'ก����� 
':!�;�ก�'QRกC� 7&:
':�9ก�'��ก�'�=�����"	ก�"�!# ��ก�9ก�'9'���'8��ก�'ก�����'!$ 

A:        ���.2�$%�!.�$
���(��ก(���.�$�ก� "��&�)ก��ก$���� %,)��)�)���(� 

 ก&�"$8���''����'����7&:ก�����;"��
':	�Q 

&=��9 ��"�-�ก�& �� ���"7&:5!�$'�93����9 !�T�ก�'QRกC� 
':�9ก�'���=��� 

1 ���;�8ก� #���7�9  �-���ก$���� -   ��-99�/� Master of Arts in 
Internaltional Economics and 
Finance &�����ก�3+
���-������ 

-   ��-99�#�( Bachelor of Science 
in Psychology Washington 
State University 

-   �3���-*-�;6 CFA 
Charterholder, Fund Manager 
License 

-   Executive Director ก���
&�),��
,-����*�+%�!ก$����#�����!��; 

     �&.���*�3-��+ 
-  "��$4���ก��$���/, K���ก�������

"���ก$����#�����!��;  
      �&.���*�3-��+ 
-  "��$4���ก��$���/, K���&�),��

,-����*�+ %�!ก����7+ก�������  
    �&.���*�3-��+  
-  �$�"��$4���ก�� K���&�)ก��ก$����

#��,�����  �&.���3  
-  "��&�)ก��ก$���� K���&�)ก��ก$���� 

#��,����(�  �&.$� $�+)(� 
-  �;�6<ก�  �.�-,/ก� 

2 ���;�8&�ก� �$- ��!,��,�.  �-���ก$���� -  ��!ก�;�(� �#� Management 
/����(��ก�� �-���,/�� ,1� ��
��/�/��(%
,5����5#,+ (�$0
�$�() 

- ��-99�/�  MBA, Finance 

���-������i��#��� (�5(������) 

- ��-99�/�  MSc, Finance ,1� ��
 �3m-#*��� �-���;�,#�+ (�-)��) 

- ��-99�#�( �;�6<;�,#�+ 

���-������7��
;�,#�+ 

 -  �3���-*-�;6 CFA Level 1, Fund 
Manager License 

- Director K���ก�������"���ก$����
#�����!��;  �&.���*�3-��+ 

- "��&�)ก��ก$���� K���ก���������
#�����!��;  �&.ก���;�( 

- $�&���+*-�;68��-��ก����-� 
Sripatum International College 
Payables Associate,  .�$0ก5$�/

 -� 
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&=��9 ��"�-�ก�& �� ���"7&:5!�$'�93����9 !�T�ก�'QRกC� 
':�9ก�'���=��� 

3 ���,��ก~6#-�� ;-�-����+  �-���ก$���� - ��-99�/� Master of Science in 
Business Economics, Finance 
and Banking, University of 
Portsmouth  

-   ��-99�#�( Bachelor of 
Economic in Business 
Economics, Assumption 
University of Thailand 

-   �3���-*-�;6 CISA Level 1, 
Fund Manager License 

-  Associate Director K���ก�������
"���ก$����#�����!��;  �&. ���
*�3-��+ 

-  "��&�)ก�� K���&�),��,-����*�+ก�� 
   �����  �&. ���*�3-��+ 
-  ��ก�-���!�+ K����(���:ก6�  
    �-6�� ��-, $�+�$������ &4ก�) 

4 �����9���,
-+ ,(���8�3+,ก��  �-���ก$���� -   ��-99�#�( Bachelor of 
Business Administration in 
Finance 

���-�������ก6#�;�,#�+ 

-    �3���-*-�;6 CFA Level 3,  
     Fund Manager License 

-   Associate Director K���ก�������
"���ก$����#�����!��;  

     �&.���*�3-��+ 
-   "��&�)ก��ก$����$���/, K���#��,��

�������!��;  �&.�$0
�$i5( 
-   �&�������(�$���/, K���&�),��

,-����*�+ %�!ก����7+ก������� 
 �&.���*�3-��+ 

5 ���,��&���8� ���ก4  �-���ก$���� -   ��-99�#�(  �-���7��ก-& �3m-# 

���-������7��
;�,#�+  

-   CFA Level II 

-  Senior Associate K���ก�������
"���ก$����#�����!��;  �&. ���
*�3-��+ &4ก�) 

-  "������"��&�)ก��ก$���� K���#��,��
�������!��;  �&. �$0
�$i5( &4ก�) 
(
����) 

-  ��ก�-���!�+ก������� , �-���+),�� 
)$��+ %$��+ *��+���$�+ 

-  ��ก�-���!�+ก������� ,   �-6�� 
)�� � -�� �$ (1991) &4ก�) (
����) 

6 ���,��$�&-�� ��*(��  �-���ก$���� -   ��-99�/� Master of Science in 
International Financial Analysis 
Adam Smith Business School 
Glasgow University 

-   ��-99�#�( Bachelor of 
Business Administration in 
Business Economics  Mahidol 
University International College 

-  Senior Associate K���ก�������
"���ก$����#�����!��; ก���
&�),��
,-����*�+%�!ก$����#�����!��; 
 �&.���*�3-��+ 

-   �&�������(�$���/, K���ก�������"���
ก$����#�����!��; ก���
&�),��
,-����*�+%�!ก$����#�����!��; 
 �&.���*�3-��+ 

7 ���,��
-�#�� &����-����!8�  �-���ก$���� -   ��-99�#�( 3!*�3-��;�,#�+
%�!ก�� �9�( &�����ก�3+

���-������ 

-   �3���-*-�;6 CFA level 2,  Fund 
Manager License 

-   Senior Associate K���ก�������
"���ก$����#�����!��;  

     �&.���*�3-��+ 
-  �&�������(� K���*����"�-#8�3m+ก��

����� 
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ก�����	
����������� Dynamic 2 : SCBDM2 

Q: '����"�3% ���9����ก�'#���'��'�9H� �5����"!�&���� ����:	9�����"!�&���� 7&:3% �%7&3&
':>���� 

A:        "��,�� ,���ก��.����2$�� 52�$2����������� 

3% ���9����ก�'#���'��'�9H� �5����"!�&���� 	9�'�>�'Q���� 

1 7�������*�3-��+ &4ก�) (
����)  

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

2  �-6�����ก���*�+ 8��� &4ก�) (
����) 0-2305-9000 

3  �-6�����ก���*�+ ก���;�( &4ก�) (
����) 0-2659-7000 
4 7����%��)+ %$�)+ ����,+ &4ก�) (
����) 0-2359-0000 
5  �-6�� %$�)���5+ ��i+ ��!ก���(�-# &4ก�) (
����) 0-2648-3600 

6  �-6�����ก���*�+ ��( ( (��!��;���) &4ก�) 0-2648-1111 
7  �-6�����ก���*�+ /�
��! *���,-� &4ก�) (
����) 0-2638-5000 
8  �-6�����ก���*�+ ��/$ ( ��+��(�� (��!��;���) &4ก�) (
����) 0-2659-8000 

9  �-6�����ก���*�+ ��( 5(
-/ก� &4ก�) 0-2695-5000 
10  �-6�����ก���*�+ �$��(� *��, &4ก�) (
����) 0-2680-1000 
11  �-6�����ก���*�+ )( (�$, �-�$�+, (��!��;���) &4ก�) 0-2857-7000 

12  �-6�����ก���*�+ i-���5�� &4ก�) 0-2697-3875 
13  �-6�����ก���*�+  ������ &4ก�) (
����) 0-2618-1111 
14 7�����$5( (5( (���) &4ก�) (
����) 0-2629-5588 

15  �-6�� �����5����� /ก�)+ i-��&$�+, &4ก�) 0-2225-0202 
16  �-6�����ก���*�+ i-����5(� �5��, &4ก�) (
����) 0-2782-2400 
17  �-6�����ก���*�+ �$��� &4ก�) (
����) 0-2080-2888 

18  �-6�����ก���*�+ /ก�� �0ก &4ก�) 0-2672-5999 
19  �-6�����ก���*�+ $��+�$� ( (��!��;���) &4ก�) (
����) 0-2088-9797 
20  �-6�����ก���*�+ %��)+ %$�)+ ����,+ &4ก�) (
����) 0-2352-5100 

21  �-6�����ก���*�+ 5(&(�$,-5(�$�$0
 ( (��!��;���) &4ก�) 0-2846-8689 
22  �-6�����ก���*�+ ���*�3-��+ &4ก�) 0-2949-1999 
23  �-6�����ก���*�+&�)ก��ก$���� �
$�+���� *��+���$�+ &4ก�)  0-2660-6677 

24  �-6�����ก���*�+ �������52�$.������������ �50����� ���7+ /5������ &4ก�) 0-83-842-8337 
25  �-6�����ก���*�+ ��(�-#(� &4ก�) 0-2801-9100,0-2343-9500 
26  �-6�����ก���*�+ ก-
�$0� (��!��;���) &4ก�) (
����) 0-2658-5050 

27  �-6�����ก���*�+ �$ �( /ก� $� &4ก�) (
����) 0-2658-5800 
28  �-6�����ก���*�+�������52�$.������������ ��0�7+ �
&-ก &4ก�) 0-2861-5508 
29  �-6�����ก���*�+&�)ก��ก$���� �$��(� ����+ &4ก�) 0-2207-2100 

30  �-6�����ก���*�+�������52�$.������������ ����+ �(*�  �- &4ก�) 0-2266-6697 
31  �-6�����ก���*�+ 7���# &4ก�) (
����) 0-2056-8888 
32  �-6�����ก���*�+ �&(�$ (��!��;���) &4ก�) (
����) 0-2658-8888 

33  �-6�����ก���*�+ ����(� ก���� &4ก�) (
����) 0-2205-7000 
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ก�����	
����������� Dynamic 2 : SCBDM2 

3% ���9����ก�'#���'��'�9H� �5����"!�&���� 	9�'�>�'Q���� 

34  �-6�����ก���*�+ �$$(5( &4ก�) (
����) 0-2659-3456 
35  �-6�����ก���*�+ i-��-� (��!��;���) &4ก�) (
����) 0-2635-1700 

36  �-6�����ก���*�+ �
$�+���� *��+���$�+ &4ก�) (
����) 0-2117-7878 
37  �-6�����ก���*�+�$, (�$ ��� $$����+ &4ก�) 0-2018-8666 
38  �-6�����ก���*�+ ����#�� (��!��;���) &��ก�)   0-2009-8000 

 �-6��&�)ก��$�&*-&��3�%#��#���"��,�� ,���ก��.����2$�� 52�$2����$2���*-�
�#-
��2$���(���%����)���8������  

 ����:	9�����"!�&���� 

 7�������*�3-��+ &4ก�) (
����)  /��. 0-2128-2332-7 

 3% �%7&3&
':>���� 

 7����ก,-ก���� &4ก�) (
����) /��. 0-2470-3207 

 s�$ก&�ก�����(�#�
�(�ก4��)�����,�99�%#��#��� "��)�%�"���!/���+���
(�����(�#�
ก`�
����ก����ก6�"���!/���+.$�"��12$�����
�����)���t 

�"�������"3% &������$�'4�'�9# �$%&	��"$	;�$ 

�   �-6�����ก���*�+&�)ก��ก$���� ���*�3-��+ &4ก�) 
  �(�$���    ���*�3-��+ ���+ *��5�� $��� 1 ���� 7 - 8  

  ��.�(� 18 1�����)�8-�6ก %.��&#�&�ก� 
  �.#&#�&�ก� ก�����*� 10900 
  /��;�*�+ 0-2777-7777 ก) 0 ก) 6 
 Website www.scbam.com 
�  7�������*�3-��+��ก,�.� 
�  Call Center 0-2777-7777 ก) 0 ก) 6 

•   "��,�� ,���ก��.����2$�� 52�$2������������(��)��� ก��%#��#���&�ก �-6��&�)ก�� 
�����(�  �-6��$�&*-&��3��*-�
�#-
/���(���%�����$����ก����� .�$
���*-�
�#-
��8�������)� 


�88��5!�$	��"��6�ก�'&����#��ก�����'!$ 7&:7�!���ก�'9'���'	��"�&�5!�$	��"�� 

ก$����
(�/� ��ก�!&��ก���������#��,��%������ %�!/��2$#��,��%�����(� %�!/��2$#��,��ก:����(�ก: ����� %�!/��2$��-�K�ก %�!/��2$
����������.$�ก$���� ���� ก$������
$,�����-
���*�+ ��������,#+�*2�$ก���������$,�����-
���*�+ (REITs) ก$������
/��,����*2��<�� 
%�!/��2$ก$����$(�(�$i (ETF) %�!/��2$����� private equity ��0�#�� "� �&�)ก��ก$����,�
��1��� ก����7+ก������������
�!,
ก� 
,8��ก��3+��%#��!.3!  ��
1:�ก$����&!
(ก��������(�,��"����
( net exposure �(��ก(���.�$�ก� ��
�,(���#�����!��;/)��k�(�����$ �(
 �9�(�
���$�ก�����$��! 80 .$�
�������*�+,-�,��7-.$�ก$���� �$ก&�ก�(�ก$����$�&�������2$
(�����,�99�52�$.���������� (Derivatives) 
�*2�$��$�ก����
�,(��� (Hedging) &�กก������� %�!/��2$$�&�����,�99�52�$.���������� (Derivatives) �*2�$�*-�
��!,-�7-8�*ก�� �-���
ก������� (Efficient portfolio management) $(ก���� $�&�������2$
(���5:��#��,���(�
(��ก63!.$�,�99�52�$.����������%K� (Structured 
Note) &:�
(��
�,(���)��#�$���(� 
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ก�����	
����������� Dynamic 2 : SCBDM2 

5!�$	�� "��8�ก5!�$3��3!�#��'�5�;'���' ( Market Risk ) : ��
�,( ���&�ก��
"��"��.$����#��,�� �( ��ก-)&�กก��
���(���%�����,1��ก��3+����;�6<ก-& ,��
 %�!ก���
2$�.$���!��; 5:����0���
�,(����(� �-6��"��$$ก#��,���
�,�
��1� �
�)�  

 �-6��&�)ก��&!�-���!�+��&&��#���d ��
����#-)#�
,1��ก��3+ก�����(���%����(�$�&
("�ก�!� #�$��� %�!���,�
��1��� ,�),���ก��
��������������#��,����(���2$#��,������)�#�
��
��
�!,
 5:��&!��0�ก�������)"�ก�!� #�$���
�������*�+,-�,��7-.$�ก$���� 

� 5!�$	��"��8�กก�'�=	������#��3% ��ก;'���' (Business Risk) : ��
�,(����(��ก-)&�ก"�ก��)4��-����.$�"��$$ก#��,���(�
ก$����������� 5:���ก-)&�กก�����(���%�����
,�
��1��ก���4ก4��.$� �-6�� /)��k*�!
(,���#�&�ก8��ก��3+%.��.�� ��
"-)*��)
.$�"�� �-��� ��0�#�� �4���"���������#��,��#�$�,�9�,(���-�������)� 

 �-6��&�)ก���-���!�+��&&��#���d �(�
("�ก�!� #�$��� %�!�)��2$ก#��,���(�
(�38�*  ��
����,�
��1*-&��3���� ,�),���ก���������
������)�����#��,����(�%�!#��,�����/)�4�:�1:���!/���+.$�"���������0�,4�9 

� 5!�$	��"��8�กก�'#���A��5&"��#��;'���'��� (Liquidity Risk)  : ��
�,(����(��ก-)&�กก���������#��,���(�
(,8�*��$���
ก��52�$.��#�4 �����(� ,8�*��$�)��ก�����ก-)&�ก$��,�+%�!$����� %�!�38�*.$�#��,�� 3 .3!����d    

 �-6��&�)ก��&!�����������#��,���(�
(�38�*%�!
(,8�*��$��$�.���,�� 

� 5!�$	��"��8�ก5!�$��$�'46�ก�'�=':��� #��3% ��ก;'���' (Credit Risk) : ��
�,(���&�ก#��,����(��(�ก$������
��������(�
$�&&!
(ก��"-)��)�4�!��(� 2$ �-6��"��$$ก#��,����(�����d �
�,�
��1�4��-�#��/)$ก� (��
�&����
2�$1:�����(�� ก4��)�(�#�$�&��� /)�
(
,���#�
�&�ก �-6����!, ,8��!.�)�����2$�
�
(,8�*��$�*$�(�&!
�&���2� ��0�#��   

 �-6��&�)ก��&!�-���!�+��&&��#���d.$�"��$$ก#��,�� %�!�)��2$ก#��,���(�
(�38�* ��
����,�
��1*-&��3���� ,�),���ก���������
������)�����#��,����(�%�!#��,�����/)�4�:�1:���!/���+.$�"���������0�,4�9 

� 5!�$	��"��8�กก�'&����6���<<�H� �#��&"!��� � (Derivatives Risk) : ��
�,(���&�กก���(�������ก���*�+�(�$���$-�$���
(���
��2�$�������-;���#��ก��.��
ก� �(��)ก��3+��� /)�$�&&!�ก-)&�ก��&&��#��� d ���� $�#��)$ก� (�� ��2$��&&������;�6<ก-&$2�� d �(�
�ก(���.�$� 5:��,��"�������.$�,�99�52�$.����������
(ก�����(���%���$����
(���,4�9  

 �-6��&�)ก��&!�-���!�+��&&��#���d ��
����#-)#�
,1��ก��3+ก�����(���%����(�$�&
("�ก�!� #�$��� %�!
(ก����� ���(���,1��ก��3+
�������,�99�52�$.������������������#�ก��3+ �*2�$�����
�!,
ก� ,8��!#��)��.3!���� %�!�*2�$��$�ก����
�,(���&�ก��
"��"��&�ก
ก���������#��,����� 

� 5!�$	��"��8�กก�'&����6�;'���'��"$�&�กC�:#����<<�H� �#��&"!��� �7I�  

- 5!�$	��"��8�กก�'	
&�"��7
&�#��'�5��'��$%&5"�#��;�!7
'� ����� : $����2�$�&�ก��&&���(�
("�ก�!� #�$#��%��$���$-�
���(����� ���� ��&&���(�
("�ก�!� #�$�;�6<ก-& ���� $�#��)$ก� (�� $�#��%�ก���(��� (����-�) ��-
�3��-�����.����2$$$ก (Fund Flow) 
��&&�����,��
 %�!��&&��)���ก���
2$� ��0�#�� )������ก$����$�&
(��
�,(����(�&!�)��� "�#$ %����$��� ��2$�,(�/$ก�,��ก���)��� 
"�#$ %���(�)(.:�� ��ก#��%��$���$-�����
(ก�����(���%����
���0���#�
�)ก��3+���  �����(�ก�$�*-&��3������ ก$����&!�)ก��3+ 
��2$�4ก��;:ก6�%�!�-���!�+#��%��$���$-�.$�#��,��)��ก����$�����$ $  �*2�$���ก$����
(��
��0����)��(�&!�)��� "�#$ %��#�
��2�$��.�(�
ก4��)���/)�
(�!)� ��
�,(��� %�!"�#$ %���(���
�!,
 

- 5!�$	��"��� ��ก�'&����;"� (Reinvestment Risk) : ��
�,(����
2�$ก$����#�$�ก���4"�#$ %�� ���� )$ก� (���� �����ก�!%,��-�
,)�(��)��� &�ก#��,�� � �(��������%#��!��).$�ก$���� �������#�$ %����
�,�
��1�)��� $�#��)$ก� (����2$"�#$ %���(������)-
 ��
,1��ก��3+�(�$�#��"�#$ %��.$�#��)#��,����(� 
(%��/��
�)��  ��2�$�&�กก�!%,��-�,)�(��)��� &�ก)$ก� (����0���) d  &!1�ก�4��
�������
�$(ก������#��,��$2�������#��).3!����5:��$�&
($�#��)$ก� (��#�4�� /)� �-6��&�)ก��&!�4ก���-���!�+,����#��,���
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�*2�$�4ก�!%,��-�,)�(��)��� &�ก)$ก� (����%#��!��)�������#�$�*2�$�*-�
$�#��"�#$ %�� /)�4�:�1:��*2�$��!/���+,��,�).$�ก$����
��
%�!"��12$���������� �����
�!,
��%#��!,1��ก��3+ 

- 5!�$	��"��� ��	5'��;#��5%"��<<� (Credit Risk) : ��ก�3(�(���,�99��
�,�
��1�_- �#-#�
.�$#ก���(��! ������,�99�52�$.��
�������� $����2�$�&�ก8��!��
�,(���&�กก���.���4,�99�52�$.����������%K�.$���,�99�K����)K�����:���*-�
.:��$����
�ก &��
�
,�
��1�_- �#-#�
8��!�(��)�#ก�������,�99� %#�$������ก0)(  �-6��&�)ก��&!*-&��3��������,�99�52�$.����������%K� (structure 
note) �(���,�99��)��� ก��&�)$��)� ��
�����2�$12$&�ก,1� ��&�)$��)� ��
�����2�$12$ ���!)�  Investment Grade &�ก,1� ��ก��&�)
$��)� ��
�����2�$12$�(��)��� ก���$
�� &�ก,4��ก���3!ก��
ก�� ก.�.#. 

-  5!�$	��"��8�กก�'4"4��5��;'���'��"&����ก"��5'9ก=��� (Call Risk)  : ��ก�3(�(�#��,��)��ก����
(��2�$��.���
(ก����(�ก�1�
1$�2��)�ก�$�ก4��) Call option ����������� "��$$ก#��,��
(,-�7-�(�&!&����4�!��(��)�ก�$�ก4��) ,�����9�&!�ก-).:���
2�$$�#��)$ก� (��
��#��)�)����2$ก���(�$��)� ��
�����2�$12$.$�"��$$#��,���*-�
.:�� ��2$"��$$ก#��,��,�
��1��%������-����$2���(�
(#�����#�4ก���
�
&���2� (Refinancing) �4���ก$����1�ก ��� ����1�1$� %�!�,(�/$ก�,��ก���)��� $�#��"�#$ %�����!)� �)-
 /)�#�$��4��-��(��)��� 
2��������������
���#��,��$2���)%��5:��$�&
($�#��"�#$ %��#�4ก���$�#���)-
�(����)���  ��ก���(� �-6��&�)ก��&!*-&��3������
#��,���(�
(�38�* #�$)&���
��
�!,
.$���2�$��.ก���4�!��-�2�.$�#��,������ d *��$
����ก4��)%�!�&�&��*2�$����)�$�#��
"�#$ %���(�)(.:���*2�$�)�����
�,(���)��ก����)��� 

�  5!�$	��"��8�กก�'&����6�;"��
':	�Q (Country and political risk) 
2$ ��
�,(�������2�$�.$��,1(��8�*%�!��
1:�ก�����(���%�������;�6<ก-&  ก���
2$�  ก����-�  #�$)&�8��!#��)��-�  #��)��� 
.$���!��;#��� d  �(�ก$��������� 
 

 
 

 

 

 

�  

� 5!�$	��"��8�ก��;'�7&ก	
&�"��	��� (Exchange rate risk) 
2$ ��
�,(���&�กก��"��"��.$�$�#��%�ก���(�����-�#��#�����!��; ก������������ก���*�+#�����!��;�(�
(,ก����-�%#ก#�����&�ก
,ก����-��(��!)
���&�ก"��12$���������� $�#��"�#$ %��&�กก�������)��ก����&!.:��$���ก� ก�����(���%���.$�$�#��%�ก���(�����
������������ d )��� /)�$�#��%�ก���(���$�&�*-�
.:����2$�)���
2�$���(� ��(� ก� $�#��%�ก���(��� 3 .3!�(��������-�
%�ก 5:��$�&
("�
�4���#����.������ 
��������������"��"�� %�!$�&�ก-)ก4����2$.�)���&�กก��������)� 

 

 

 

 

 

 
 
 

ก$����$�&����������ก���*�+��2$���*�+,-��( ��,�$.����#�����!��; /)�ก$����&!
(ก��������(�,��"����
( net exposure �(�
�ก(���.�$�ก� ��
�,(���#�����!��;/)��k�(�����$ �( �9�(�
���$�ก�����$��! 80 .$�
�������*�+,-�,��7-.$�ก$���� ก$����&:�$�&
�)��� "�ก�!� ��ก
(ก�����(���%������ก���
2$� .�$ก4��) ก`�ก3m+��2$�/� ��#��� d .$���< ����ก�� �-�����!��; $��-
���� �/� �����ก����-���2�$�.�$&4ก�).$�ก����2�$�������-�#��#�����!��;�.��-$$ก/)��,�( ���ก�ก3m+%�!ก`�
���(��ก(���.�$���
ก��&�)#���ก$������
�(�$�&%#ก#���&�ก���ก�ก3m+%�!ก`�
���(��ก(���.�$���ก��&�)#���ก$������
.$���!��;��� ��0�#��  �����(�  ��
ก��*-&��3������ �-6��&�)ก��&!#-)#�
,1��ก��3+ก�����(���%������ก���
2$� 8��!�;�6<ก-& 8��!#��)��-�  #��)���  
#�$)&���&&��*2��<��#��� d .$���!��;�(�ก$���������$�����ก���-)  �*2�$��!�
-���
�,(���&�กก�����������!��;  ���� d 5:��$�&
�����)��
�,(�����,���.$�  Country risk ���)� ��� 

ก$����$�&����������ก���*�+��2$���*�+,-��( ��,�$.����#�����!��; /)�ก$����&!
(ก��������(�,��"����
( net exposure �(�
�ก(���.�$�ก� ��
�,(���#�����!��;/)��k�(�����$ �( �9�(�
���$�ก�����$��! 80 .$�
�������*�+,-�,��7-.$�ก$���� 5:��$�&��0�,ก��
��-�#���d �(�%#ก#���ก��%�!ก$����$�&�.���4,�99�52�$.�����������*2�$��$�ก����
�,(���&�ก$�#��%�ก���(���#�
��
��
�!,

,4��� ,8��ก��3+��%#��!.3! .:��$���ก� )���*-�-&.$�"��&�)ก��ก$���� �
2�$
(ก�����(���%���.$�,ก����-�#�����!��;����d ��(� ก� 
,ก����-� �� �4���"��12$����������
(/$ก�,.�)�����2$ก4��&�ก$�#��%�ก���(����k*�!,������ก���*�+��2$���*�+,-���,ก����-�
#�����!��;�(��
��)��4ก����$�ก����
�,(���)��ก���� $(ก����ก���47��ก��
��$�ก����
�,(���$�&
(#����� 5:���4���"�#$ %��.$�
ก$������
/)���
�)��&�ก#������(��*-�
.:�� 
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ก�����	
����������� Dynamic 2 : SCBDM2 

� 5!�$	��"����"	ก��8�กก�'� '�9�=':	���5"�#��5����"!�&����ก�����'!$;"��
':	�Q&"�� � 

2$ ��
�,(����(��ก-)&�ก������)�4ก��.$���!��;�(�ก$�����������2$��!��;�(��ก(���.�$�ก� ก�������$�&���)�
�#��ก� ������) 
�4ก��.$���!��;���  �4���ก$����$�&�)��� �4�!��-���.��2�����������&�กก$������
#�����!��;�(�ก$���������������  %�!
,��"�ก�!� #�$ก���4�!��-���.��2��������������ก� "��12$��������������!��; 

 

 

 

 

� 5!�$	��"��8�ก# �8=ก��ก�'�=	���&����ก&�9
':	�Q (Repatriation risk) 

2$ ��
�,(����(��ก-)&�กก�����(���%���8������!��;�(�ก$�����.��������� ���� ก��$$ก
�#�ก����8��!�(��ก-)�-ก~#ก��3+�(��
��ก#- 
�4���ก$�����
�,�
��1�4��-������%�!"�#$ %��ก�� ��!��;�)�� 1���#�
�(��)��� ,��"�ก�!� #�$ก���)ก��3+"�#$ %��
ก�������.$�ก$���� 

 

 

 

;�'���'�
��;'��"!�ก�'&����#��ก�����'!$ 

�"!���" 1 : $�#��,���ก��������(�4��3#�
"��$$ก���*�+,-���2$��,�99� (single entity limit)  

# � 
':	A��'������� ��;'��"!� (% #�� NAV) 

1 #��,��8���<��� �
�&4ก�)$�#��,��� 

2 #��,��8���<#�����!��;  
2.1 ก�3(
( credit rating $����� 2 $��)� %�ก.:���� �
�&4ก�)$�#��,��� 
2.2 ก�3(
( credit rating $������!)�  investment grade %#�#�4
ก��� 2 $��)� %�ก 

�
��ก-� 35% 

3 ����� CIS #�
�(��! ��� .�$ 3.13.1 ,����(� 2 .�$ 1 ��2$ .�$ 
3.13.2 ,����(� 2 .�$ 1 #�
����,2$�(����,���/��ก�� 

�
�&4ก�)$�#��,��� 

4 ��-�K�ก��2$#��,����(� ������-�K�ก�(�"���� K�ก��2$"��$$ก#��
,��
(��ก63!$�����)$������:��)���(� 
3.1 
( credit rating $������!)�  investment grade  
3.2 ��0�7����$$
,-� �����(� �k*�!��-�K�ก��2$#��,���(�
��< ����0���!ก��  

�
��ก-� 20% 
��2$�
��ก-� 10% �
2�$��0�ก���������#�����!��;��2$
"��
(8��!"�ก*��
(8�
-�4���$���#�����!��; /)�
��2$ก��� credit rating %   national scale 5:����0���
#�
�ก3m+�(�,4��ก���3!ก��
ก�� ก.�.#. ��!ก�;
ก4��) 

5 #��,���(�
(��ก63!� 1���)���(� 
5.1 ��0�#��,����(� #��,��ก:����(�ก:����� SN ��2$;�ก�ก �(�"��$$ก

�
��ก-�$�#��)���(� %���%#�$�#���)&!,��ก��� 
(1) 10% ��2$ 
(2) ��4���ก.$�#��,���(�������� benchmark + 5% 

ก$����$�&����������ก���*�+��2$���*�+,-��(��,�$.����#�����!��; /)�ก$����&!
(ก��������(�,��"����
( net exposure �(�
�ก(���.�$�ก� ��
�,(���#�����!��;/)��k�(�����$ �( �9�(�
���$�ก�����$��! 80 .$�
�������*�+,-�,��7-.$�ก$���� 5:��$�&�ก-)
��9��$���ก-)&�ก������)�4ก��.$���!��;�(�ก$�����������2$��!��;�(��ก(���.�$�ก� ก�������(1��
() 
(������)�4ก���
�#��ก� 
������)�4ก��.$���!��;��� ก$����&:�$�&��!, ��9����
��������ก���4�!��-���.��2��������������ก� "� �12$�����
����� /)� �-6��&�)ก��&!�4�!��-���.��2�����������)��ก�������ก� "��12$����������8���� 5 ����4ก���� %#����4��3
����
���*�+,-� 
�����������������.��%�!����� 52�$2�����������.$�����4ก���� 52�$2����������� (T+5)   
 

 �-6��&�)ก��&!�-���!�+��&&��#��� d �(�$�&
("�ก�!� #�$��
,�
��1��ก���4��-������ก�� ��!��;.$���ก�����#�����#-.$�
��!��;�(�ก$�����.�������$����1(�1����$ $  
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ก�����	
����������� Dynamic 2 : SCBDM2 

# � 
':	A��'������� ��;'��"!� (% #�� NAV) 

&�)#���.:��#�
ก`�
����� ��2$,�.�.$� 7*. #�����!��;�(��)��� 
$��9�#�����!ก$ 7��ก-& 7*. ����!��;��� 
5.2 ��0�#��,���(�
(��ก63!$�����)$������:��)���(� 
5.2.1 "��$$ก��0� �-6��&)�!� (�� 
5.2.2 "��$$ก
(ก����-)�"�.�$
����0�ก��������/)�
(����!�$(�)
#�
%   filing 
5.2.3 ��ก�3(�(���0�#��,���(�
(ก4��)����4�!��(� < 397 ��� �� %#�
����(������ %�!�
��)�
(��ก63!#�
 5.2.1 ��2$ 5.2.2 "��
(8��!"�ก*��
#�
#��,��)��ก����#�$���0� ��)���(� 
5.2.3.1 7*.  �. ��2$  . #�
ก`�
�����)���7��ก-&,1� ��
ก����-�  
5.2.3.2 7����$$
,-�  
5.2.3.3 7����$���,����!�+  
5.2.3.4 7�����*2�$ก���ก6#�%�!,�ก�3+ก���ก6#�  
5.2.3.5  ��6��#��)�$�,-���2�$�(�$���$�;��  
5.2.3.6 7����*�����-,��ก-&.��)ก���%�!.��)��$
%���
��!��;���  
5.2.3.7 7�����*2�$ก��,��$$ก%�!�4�.��%�����!��;���  
5.2.3.8 7����$-,��
%�����!��;��� 
5.2.3.9  �. 
5.3 �,�$.������!��;���  
5.4 
( credit rating $������!)�  investment grade 
5.5 ��ก�3(�(���0�#��,���(�
(ก4��)����4�!��(� > 397 ��� �� 
%#�����(������ #�$�.:���!� (����2$$������!  .$� regulated 
market 

6 ���*�+,-�)���(� 
6.1 #��,������(�&)�!� (��52�$.����ก�!)��52�$.�����ก���*�+
,4��� "�������������.$� SET ��2$.$�#��)52�$.�����ก���*�+
#�����!��; (%#��
���
1:�#��,������(�"��$$ก#��,��$����!�����
)4��-�ก��%ก��.��#��(�$�&�4���
(ก���*-ก1$�ก����0����ก���*�+
52�$.���� SET ��2$��#��)52�$.�����ก���*�+#�����!��;)  
6.2 #��,������(�$$ก/)� �-6���(�&�)#���.:���
����#�
ก`�
�����
��2$ก`�
��#�����!��; 5:������.$� �-6��)��ก����52�$.����
ก�!)��52�$.�����ก���*�+,4��� "�������������.$� SET ��2$.$�
#��)52�$.�����ก���*�+#�����!��; (%#��
���
1:� �-6���(�$���
�!�����)4��-�ก��%ก��.��#��(�$�&�4���
(ก���*-ก1$�����$$ก&�ก
ก��52�$.���� SET ��2$��#��)52�$.�����ก���*�+#�����!��;) 
6.3 �����(�$������!����� IPO �*2�$ก��&)�!� (��52�$.��#�
 6.1 
6.4 #��,���(�
(��ก63!� 1���)���(�  

��
ก���
��ก-�$�#��)���(� %���%#�$�#���)&!,��ก��� 
(1) 10% ��2$ 
(2) ��4���ก.$����*�+,-��(�������� benchmark + 
5% 
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ก�����	
����������� Dynamic 2 : SCBDM2 

# � 
':	A��'������� ��;'��"!� (% #�� NAV) 

6.4.1 ��0�#��,����(� #��,��ก:����(�ก:����� SN ��2$;�ก�ก �(�"��$$ก
&�)#���.:��#�
ก`�
����� %�!�,�$.��#��,��������
#�����!��; ��2$"��$$ก&�)#���.:��#�
ก`�
��#�����!��; (%#��
�
��
,�.�.$� 7*.#�����!��;�(��)��� $��9�#�����!ก$ 7��ก-& 
7*.����!��;���) ��2$��0�#��,�� Basel III 
6.4.2 
( credit rating $������!)�  investment grade 
(ก�3(��0�ก���������#�����!��;��2$"��
(8��!"�ก*��
(8�
-�4���
$���#�����!��; ,�
��1��2$ก���credit rating %   national 
scale 5:����0���#�
�ก3m+�(�,4��ก���3!ก��
ก�� ก.�.#. 
��!ก�;ก4��)) 
6.4.3 ��0�#��,���(�
(��ก63!$�����)$������:��)���(� 
6.4.3.1 "��$$ก��0� �-6��&)�!� (���� SET ��2$��#��)52�$.��
���ก���*�+#�����!��; 
6.4.3.2 "��$$ก
(ก����-)�"�.�$
����0�ก��������/)�
(����!�$(�)
#�
%   filing 
6.4.3.3 ��ก�3(�(���0�#��,���(�
(ก4��)����4�!��(� < 397 ��� �� 
%#�����(������ %�!�
��)�
(��ก63!#�
 6.4.3.1 ��2$ 6.4.3.2 "��
(
8��!"�ก*��#�
 
#��,��)��ก����#�$���0� ��)���(� 
6.4.3.3.1  ��#�
.�$ 5.2.3.1 f 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 ,1� ��ก����-��!�������!��;�(���!��;�����0�
,
��-ก 
6.4.3.3.3 ,1� ��ก����-�#�����!��;�(�
(��ก63!�4�$��)(��ก� 
 ��#�
.�$ 6.4.3.3.1 f 6.4.3.3.2 
6.4.4 ��ก�3(�(���0�#��,���(�
(ก4��)����4�!��(� > 397 ��� �� %#�
����(������ #�$�.:���!� (����2$$������!  .$� regulated market 
6.5 DW �(�
( issuer rating $������!)�  investment grade 
6.6 7��ก��
)���(� �(���,�99�
( credit rating $������!)�  
investment grade 
(ก�3(��0�ก���������#�����!��;�(���,�99���<��!"��
(8��!
"�ก*��
(8�
-�4���$���#�����!��; ,�
��1��2$ก��� credit rating 
%   national scale 5:����0���#�
�ก3m+�(�,4��ก���
3!ก��
ก�� ก.�.#. ��!ก�;ก4��)) 
6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC derivatives 
6.7 ����� infra ��2$����� property �(�
(��ก63!� 1��� )���(� 
6.7.1 &)�!� (��52�$.����2$$������!����� IPO �*2�$ก��&)
�!� (��52�$.����ก�!)��52�$.�����ก���*�+,4��� "�������������
.$� SET ��2$.$�#��)52�$.�����ก���*�+#�����!��; (%#��
�
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ก�����	
����������� Dynamic 2 : SCBDM2 

# � 
':	A��'������� ��;'��"!� (% #�� NAV) 

��
1:������)��ก�����(�$����!�����)4��-�ก��%ก��.��#��(�$�&�4���

(ก���*-ก1$������)��ก����$$ก&�กก��52�$.���� SET ��2$��
#��)52�$.�����ก���*�+#�����!��;) 
6.7.2 ��0������.$�ก$�����(��
��)�
(��ก63!ก�!&��ก���������
ก-&ก��/��,����*2��<�� $,�����-
���*�+ ��2$,-�7-ก������ 
%���%#�ก�3( (diversified fund) #�
%������(�,4��ก���ก4��) 
6.8 ����� private equity �(�&)�!� (��52�$.����2$$������!����� 
IPO �*2�$ก��&)�!� (��52�$.����ก�!)��52�$.�����ก���*�+
,4��� "�������������.$� SET ��2$.$� 
#��)52�$.�����ก���*�+#�����!��; (%#��
���
1:������ private 
equity �(�$����!�����)4��-�ก��%ก��.��#��(�$�&�4���
(ก���*-ก1$�
�����)��ก����$$ก&�กก��52�$.���� SET ��2$��#��)52�$.��
���ก���*�+#�����!��;) 
6.9 ����� CIS #�
�(��! ���.�$ 3.13.1 ,����(� 2 .�$ 2 ��2$ .�$ 
3.13.2 ,����(� 2 .�$ 2 �(�&)�!� (��52�$.����2$$������!����� IPO 
�*2�$ก��&)�!� (��52�$.����ก�!)��52�$.�����ก���*�+ ,4��� "��
�����������.$� SET ��2$.$�#��)52�$.�����ก���*�+#�����!��; 
(%#��
���
1:������)��ก�����(�$����!�����)4��-�ก��%ก��.��#��(�
$�&�4���
(ก���*-ก1$������)��ก����$$ก&�กก��52�$.���� 
SET ��2$��#��)52�$.�����ก���*�+#�����!��;)  

7 ����� infra ��2$����� property .$�ก$�����(�
(��ก63!
ก�!&��ก���������ก-&ก��/��,����*2��<�� $,�����-
���*�+ 
��2$,-�7-ก������%���%#�ก�3( (diversified fund) #�
%������(�
,4��ก���ก4��) %�!
(��ก63!#�
 6.7.1 

�
�&4ก�)$�#��,��� 

8 ���*�+,-�$2���$ก���2$&�ก�(��! ���.�$ 1 - .�$ 7 (SIP) ��
ก���
��ก-� 5% 
  

�
����#� : ��ก�3(��0����*�+,-�)���(� �
�
(.�$ก4��)�ก(���ก�  single entity limit .$�"���� K�ก "��$$ก#��,����2$��,�99� %���%#�ก�3( 
1. ��-�K�ก��2$#��,����(� ������-�K�ก�*2�$ก��)4��-����.$� MF 
2. derivatives on organized exchange 

�"!���" 2 : $�#��,���ก��������(�4��3#�
ก���
ก-&ก�� (group limit)* 

# � 
':	A��'������� ��;'��"!� (% #�� NAV) 

1 ก������������*�+,-�.$� �-6����ก �-6���(�$�����ก���
ก-&ก��
�)(��ก����2$ก���.����0���,�99���7��ก��
���ก����-�ก�  �-6��
)��ก����  

�
��ก-�$�#���)$�#����:��)���(� %���%#�$�#���)&!,��ก��� 
(1) 25% ��2$ 
(2) ��4���ก.$����*�+,-��(�������� benchmark + 
10%  

*�
����#� : ��ก�3(��0����*�+,-�)���(� �
�
(.�$ก4��)�ก(���ก�  group limit  
1. ��-�K�ก��2$#��,����(� ������-�K�ก�*2�$ก��)4��-����.$� MF 
2. derivatives on organized exchange 
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ก�����	
����������� Dynamic 2 : SCBDM2 

�"!���" 3 : $�#��,���ก��������(�4��3#�
��!�8����*�+,-� (product limit)** 

# � 
':	A��'������� ��;'��"!� (% #�� NAV) 

1 ��-�K�ก��2$#��,����(� ������-�K�ก B/E ��2$ P/N �(��-#- ��
#�
ก`�
����� (�
���
1:�,�.���#�����!��;.$��-#- ��
)��ก����) ��0�"��$$ก "��,���&��� ��2$��,�99� )���(� 
1.1 7������2$,1� ��ก����-��(�
(ก`�
���k*�!&�)#���.:�� 
1.2 7*. 
1.3  �. 
1.4  . 
1.5  ��6��#��)�$�,-���2�$�(�$���$�;�� 
(�
���
1:����*�+,-��(�ก$�����)��� /$�ก��
,-�7-+
�&�ก��,�99�
#�
 reverse repo ��2$ securities lending ��2$ derivatives) 

- ��
ก���
��ก-� 45% �k�(�����$ �( �9�(����%#���0� 
MF �(�
($���/��ก�� < 1 �( ����k�(��#�
�$ $���
ก$���� 
- $�#��.���#���
����ก�  MF �(�$���ก$���� ����2$ < 6 
�)2$� �����(� �k*�! MF �(�
($���/��ก�� > 1 �(  
 
  

2 ���*�+,-�)���(� 
2.1 B/E P/N �(�
(��2�$��.���
���(���
2$%#�ก$�����)�)4��-�ก��
���
(ก���� /$�,-�7-��(�ก��$���#��,���)�#�
�-7(ก���(�ก`�
��
ก4��) ��2$
(��2�$��.���ก$����,�
��1.��2�"��$$ก#��,���)� 
2.2 SN (%#��
���
1:� SN 5:��&)�!� (��ก�  TBMA%�!
(ก��
�,�$.��#�
���ก�ก3m+�(�ก4��)�������!ก�;3!ก��
ก��
ก4ก� #��)������)���ก��.$$��9�#%�!ก��$��9�#����,�$
.��#��,����(��(�$$ก��
�) 
2.3 ��-�K�ก��2$#��,����(� ������-�K�ก�(�
(�!�!����ก��K�ก
�ก-� 12 �)2$�  
2.4 total SIP #�
.�$ 5 .$�,����(� 
(.�$�(��
����ก� ก�������.$�ก$������
�-) %�!ก$���� buy & 
hold �(�������� B/E P/N SN ��-�K�ก��2$#��,����(� ������-�
K�ก �(�
($����
��ก-�$���ก$������2$�$ ก�������.$� MF ��2$
(
ก��������� derivatives �*2�$������*�+,-�)��ก����
($���
,$)��$�ก� $���ก$����) 

��
ก���
��ก-� 25% 
  

3 reverse repo �
��ก-� 25% 

4 securities lending  �
��ก-� 25% 

5 total SIP 5:���)�%ก� ���*�+,-�#�
.�$ 8 ��,����(� 1 : $�#��,���ก��
������(�4��3#�
 "��$$ก���*�+,-���2$��,�99� (single entity 
limit) %#��
���
1:�#��,����(� #��,��ก:����(�ก:����� SN ;�ก�ก ��2$ 
Basel III �(�
(��ก63!� 1���)���(� 
5.1 
(��ก63!#�
 6.4.3 %�! 6.4.4 .$�.�$ 6 ��,����(� 1 : 
$�#��,���ก��������(�4��3#�
"��$$ก���*�+,-���2$��,�99� 
(single entity limit)  
5.2 
( credit rating $������!)� #�4ก��� investment grade 
��2$�
�
( credit rating 

��
ก���
��ก-� 15% 
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ก�����	
����������� Dynamic 2 : SCBDM2 

# � 
':	A��'������� ��;'��"!� (% #�� NAV) 

6 derivatives )���(� 

6.1 ก���.���47��ก��
 derivatives 
�(�
(��#1���!,�+�*2�$ก���)��

�,(��� (hedging)  

�
��ก-�
������
�,(����(�
($���  

6.2 ก���.���47��ก��
 derivatives 
�(�
-����*2�$ก���)��
�,(���  
(non-hedging) 

global exposure limit 

6.2.1 ก�3(ก$����$"$�ก�������%  5� 5�$�1  
&4ก�) net exposure �(��ก-)&�กก��������� derivatives /)�#�$��
��ก-� 100% 
.$� NAV 

6.2.2 ก�3(ก$����$�ก�������%  5� 5�$�2  
&4ก�) net exposure �(��ก-)&�กก��������� derivatives /)�
������
�,(����
,��,�) (value-at-risk : VaR) .$�ก$����#�$���0�)���(� 
(1) absolute VaR < 20% .$� NAV  
(2) relative VaR < 2 ���� .$� VaR .$� benchmark 
�
����#�: sก�������%  5� 5�$�t �
����
��� ก���������,�99�52�$.��
���������(�
(ก����7+%  5� 5�$� (complex strategic investment) ��2$ก�������
��,�99�52�$.�����������(�
(��
5� 5�$� (exotic derivatives) 

** �
����#� : ,4��� ก�����������-�K�ก��2$#��,����(� ������-�K�ก�*2�$ก��)4��-����.$�ก$�����
�
(.�$ก4��)�ก(���ก�  product limit 
1, 2  ����!�$(�).$�ก��4��3 ���*-&��3�#�
���ก�ก3m+�(�,4��ก�����!ก�;ก4��) 

  �"!���" 4 : $�#��,���ก��������(�4��3#�
��

(,����)��,(���ก-&ก���(������ (concentration limit) 

# � 
':	A��'������� ��;'��"!�  

1 ����.$� �-6������)�����:�� 
  

��ก MF ��
ก��8���#�ก��&�)ก��.$�  �&. ����)(��ก��#�$�

(&4�������.$� �-6����
ก�� < 25% .$�&4���,-�7-$$ก
�,(�������
).$� �-6������  

2 #��,����(� #��,��ก:����(�ก:����� #��,�� Basel III %�!;�ก�ก
.$�"��$$ก����)�����:��  
(�
���
1:�#��,����(�8���<���) 

2.1 �
��ก-� 1 �� 3 .$�
������(�,-����ก����-� (financial 
liability)1 .$�"��$$ก#��,��������� #�
�(���-)�"������� 
ก����-�,4��� �$ �!�!���� �9�(���,�) �����(� ��ก�3(�(�"��$$ก
#��,��
(��(�,-����ก����-��(�$$ก��
�ก�$�� �$ �!�!����
 �9�(1�)�� %�!����
����ก_��� ก����-����,�)  �&. $�&�4

������(�,-����ก����-�)��ก����
���
ก� 
������(�,-����
ก����-�#�
� ก����-����,�))���ก0�)�/)�.�$
����(�,-����
ก����-�����&!#�$���0�.�$
���(�
(ก���"�%*����0�ก�������� %�!
��ก�3(�(�"��$$ก#��,���
�
(��(�,-����ก����-�#�
�(���-)�"����
��� ก����-�,4��� �$ �!�!���� �9�(���,�)2 ������
$�#��,����
��ก-� 1 �� 3 .$�
����ก��$$ก%�!�,�$.��#��
,��#�
.�$�(�.$�"��$$ก���������0��������  ����%#���ก�3(�(�"��
$$ก#��,���)�
(ก���2��%   filing ����ก63!��0�/��ก�� 
(bond issuance program) ���*-&��3���0����/��ก�� 
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ก�����	
����������� Dynamic 2 : SCBDM2 

# � 
':	A��'������� ��;'��"!�  

2.2 ��ก�3(�(�ก$�����������#��,��#�
.�$�(�/)���0�#��
,���(�$$ก��
�%�!
( credit rating $������!)� #�4ก���
investment grade ��2$�
�
( credit rating ���  �&. �����
�*2�$ก$����8���#�ก��&�)ก��.$�  �&. ����)(��ก����
ก��
�
��ก-� 1 �� 3 .$�
����ก��$$ก%�!�,�$.��#��,��
)��ก������0�������� ����%#�ก�3(�(�"��$$ก#��,���)�
(ก���2��
%  %,)����ก��.�$
��ก���,�$.�����ก���*�+����ก63!
��0�/��ก�� (bond issuance program) ���*-&��3���0�
���/��ก�� 
($�#��,���#�
 2.2 �
����ก� ก�3(��0�#��,���(�$$ก/)� ��
)���(�  
1. 7*.  �. ��2$  . #�
ก`�
�����)���7��ก-&,1� ��
ก����-� 
2. 7����$$
,-� 
3. 7����$���,����!�+ 
4. 7�����*2�$ก���ก6#�%�!,�ก�3+ก���ก6#� 
5.  ��6��#��)�$�,-���2�$�(�$���$�;�� 
6. 7����*�����-,��ก-&.��)ก���%�!.��)��$
%���
��!��;���  
7. 7�����*2�$ก��,��$$ก%�!�4�.��%�����!��;���  
8. 7����$-,��
%�����!��;��� 
9.  �. 
10. ,1� ��ก����-��!�������!��;�(���!��;�����0�,
��-ก 
11. ,1� ��ก����-�#�����!��;�(�
(��ก63!�4�$��)(��ก� 
 ��#�
 1. f 9.) 

3 ����� CIS .$�ก$�����)ก$������:�� - �
��ก-� 1 �� 3 .$�&4�������� CIS �����
).$� MF ��2$
ก$���� CIS #�����!��; �(�$$ก���������  
- $�#��.���#���
����ก� ก���������ก�3()���(� 
(1) ก�������������� CIS .$�ก$�����(�
(��ก63!� 1���
)���(� /)��)��� ��
��0��$ &�ก,4��ก��� 
(1.1) 
(.��)��0ก  
(1.2) &�)#���.:����
�/)�
($����
��ก-� 2 �( 
(1.3) �,�$.��#�$"�����������ก���� 
(2) ก�������������������.$� MF $2���(�  �&.�)(��ก����0�
"���� "-)�$ ��ก��)4��-�ก�� 

4 ����� infra .$�ก$�����)ก$������:�� �
��ก-� 1 �� 3 .$�&4�������� infra �����
).$�ก$���� 
infra �(�$$ก��������� ����%#���0������ infra .$�ก$�����(�
(
��ก63!� 1���)���(� /)��)��� ��
��0��$ &�ก,4��ก��� 
(1) 
(.��)��0ก  
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# � 
':	A��'������� ��;'��"!�  

(2) &�)#���.:����
�/)�
($����
��ก-� 2 �( 
(3) �,�$.��#�$"�����������ก���� 

5 ����� property .$�ก$�����)ก$������:�� �
��ก-� 1 �� 3 .$�&4�������� property �����
).$�
ก$���� property �(�$$ก��������� ����%#���0������ property 
.$�ก$�����(�
(��ก63!� 1���)���(� /)��)��� ��
��0��$ 
&�ก,4��ก��� 
(1) 
(.��)��0ก  
(2) &�)#���.:����
�/)�
($����
��ก-� 2 �( 
(3) �,�$.��#�$"�����������ก���� 

6 ����� private equity �
��ก-� 1 �� 3 .$�&4�������� private equity �����
).$�
ก$���� private equity  

�
����#� : 1 ��(�,-����ก����-� (financial liability) ���*-&��3�#�

�#�<��ก�� �9�(�(�"� �$$ก#��,��)��ก�����)�&�)�4� ก����-�#�


�#�<��ก�� �9�(���� /)���0�
�#�<��ก�����������ก����-��(�ก4��)/)�3!ก��
ก��ก4��)
�#�<��ก�� �9�(#�
ก`�
�����)���
�-���(* �9�( ��2$
�#�<��ก�����������ก����-��(���0��(��$
�� ���!)� ,�ก� ���� International Financial Reporting Standards (IFRS) 
��2$ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) ��0�#�� 

2 ��
1:�ก�3(����
�� ก4��)ก��&�)�4� ก����-�������%�ก.$�"��$$ก#��,��  

�����(� ก��4��3,�),���#�
�/� ��ก�������%�!$�#��,���ก������� �����0���#�
��!ก�;3!ก��
ก��ก4ก� #��)������)���ก��
�����.$�ก$���� %�!/��2$�(�%ก��.�*-�
�#-
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ก�����	
����������� Dynamic 2 : SCBDM2 

x;�'��5"�J''$	���$ 	���;�97�� 7&:5"�6� 8"���� ��$���"	'��ก	กE98�กก�����'!$7&:3% 4����"!�&����  

5"�J''$	���$7&:5"�6� 8"����"	'��ก	กE98�กก�����'!$ *  
 ��;'�;�$>5'�ก�' 

' ��&:;"�
�#��$%&5"��'�������'!$ ��ก� !����  � ��'!$ 
ก "����ก5"�J''$	���$ก�'8��ก�' 5 "�J''$	���$3%  � %7&
3&
':>���� (4 �$�) 5"�J''$	���$����:	9��� (4 �$�) 7&:
5"�J''$	���$��"���"	'��ก	กE98�กก�����'!$��"$�P��6�ก�'
5=�!�8�ก$%&5"��'����������J� (4 �$�) � !����"5i��!�$%&5"�
�'����������J�#��ก�����'!$ (1) 

1. 5"�J''$	���$7&:5"�6� 8"��'!$�� ��$���"
':$��ก�'�  �
��ก-� 3.21 

� ��7��
��(�
ก��&�)ก��  �
��ก-� 2.68 (��&&� ����(�ก�ก0  0.80) 

��ก�3(�(�ก$���������������������.$�ก$������
8���#�ก��
&�)ก��.$� �-6��&�)ก�� (ก$�����������)  �-6��&�)ก��&!�
�
��(�ก�ก0 ��7��
��(�
ก��&�)ก��.$�ก$����#�����5�45�$�ก� 
ก$����������� ���� ก$����#����� 
(
�������*�+,-�,��7- 
1,000 ���� �� ���������ก$����������� 100 ���� �� 
 �-6��&�)ก��&!��(�ก�ก0 ��7��
��(�
ก��&�)ก��&�ก
����
���*�+,-�,��7- 900 ���� �� ��$�#���(�ก$����#�����ก4��) 
%�!��(�ก�ก0 &�ก
�������*�+,-�,��7- 100 ���� �� ��$�#���(�
ก$�����������ก4��) ��0�#�� 

� ��7��
��(�
"��)�%�"���!/���+ �
��ก-� 0.11 (��&&� ����(�ก�ก0  0.0321) 

� ��7��
��(�
����!� (������������ 

�
��ก-� 0.11  
- �������!�!���� 1 �( �� %#����&)�!� (��ก$����*�+,-�.$�
/��ก����0�ก$������
 (�� (�ก�ก0  0.03424  #�$�(.$�
����
���*�+,-�,��7-)       
- ��ก� ก4��)�!�!���� 1 �( �� %#����&)�!� (��ก$����*�+,-�
.$�/��ก����0�ก$������
%��� ก$�����
��.����2 �$��.ก����-ก
ก$���� (��(�ก�ก0  0.06527 #�$�(.$�
�������*�+,-�,��7-) 

� �����&����(��ก-)&�กก��"-)��)�4�!��� #�
�(�&���&�-� 
� �����&���$2�� d �
��ก-� 2.68 
� �����&�����ก��/�63� ��!��,�
*��7+�(���(�ก�ก0 &�ก     

ก$������
 (Advertising Expenses) 
- �������,�$.����������������%�ก  
- 8�������,�$.����������������%�ก 

 
 

�
��ก-� 2,140,000  �� 
�
�
( 

2. 5"�J''$	���$7&:5"�6� 8"����"
':$��ก�'$"�  #�
�(�&���&�-� 
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5"�J''$	���$7&:5"�6� 8"����"	'��ก	กE98�ก3% ��"�H� ��'��3% 4����"!�&����**  
 

 ��;'�;�$>5'�ก�' 
' ��&:#��$%&5"���"!�&���� 

� ��7��
��(�
ก��.������������ (Front-end Fee)*** 

�
��ก-� 3.21 (��&&� ����(�ก�ก0  0.80) 
��ก�3(�( �ก$���������������������.$�ก$������
8���#�ก��
&�)ก��.$� �-6��&�)ก�� (ก$�����������)  �-6��&�)ก��&!�
���(�ก
�ก0 ��7��
��(�
ก��.������������.$�ก$����#�����5�45�$�ก� 
ก$����������� ���� ก$����#����� 
(
�������*�+,-�,��7- 1,000 
���� �� ���������ก$����������� 100 ���� �� ก$������
#��
���&!��(�ก�ก0 ��7��
��(�
ก��.������������&�ก��-������ 
1,000 ���� �� ��$�#���(�ก$����#�����ก4��)�������� /)�ก$����
�������&!�
��� (�ก�ก0 ��7��
��(�
ก��.������������&�ก
ก$������
#������*-�
�#-
$(ก ��0�#�� 

� ��7��
��(�
ก���� 52�$2����������� (Back-end Fee)***   

�
��ก-� 3.21 (��&&� ���ก�����
���(�ก�ก0 ) 
��ก�3(�(�ก$���������������������.$�ก$������
8���#�ก��
&�)ก��.$� �-6��&�)ก�� (ก$�����������)  �-6��&�)ก��&!�
�
��(�ก�ก0 ��7��
��(�
ก���� 52�$2�����������.$�ก$����#�����
5�45�$�ก� ก$����������� ���� ก$����#����� 
(
�������*�+,-�
,��7- 1,000 ���� �� ���������ก$����������� 100 ���� �� 
ก$������
#�����&!��(�ก�ก0 ��7��
��(�
ก���� 52�$2������
�����&�ก��-������ 1,000 ���� �� ��$�#���( �ก$����#�����
ก4��)�������� /)�ก$�����������&!�
���(�ก�ก0 ��7��
��(�

ก���� 52�$2������������*-�
�#-
$(ก ��0�#�� 

� ��7��
��(�
ก��,� ���(������������� 
- ��7��
��(�
ก��,� ���(��������������.��***   
- ��7��
��(�
ก��,� ���(�������������$$ก*** 

 
�
��ก-� 3.21 (��&&� ����(�ก�ก0  0.80) 

�
��ก-� 3.21 (��&&� ���ก�����
���(�ก�ก0 ) 

� ����� ก�3(.��2����������� ก�$��!�!����12$�$��(�
ก4��)�����/��ก��  (Exit Fee) �
�
( 

� �����&�����ก��52�$��2$.�����ก���*�+ �
2�$
(ก��,���52�$��2$,���
.����2$,� ���(������������� (�ก0 �.��ก$����) (2) 

�
��ก-� 0.75 (��&&� ���ก�����
���(�ก�ก0 ) 
 

� ��7��
��(�
ก��$$ก�$ก,��%,)�,-�7-������������ #�
$�#���(�����!� (������������ก4��) 

�  ��7��
��(�
ก��/$����������� (Unit Transfer Fee) 10  �� #�$ 1,000 ���������� (1��
() 
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�$��	�;� :  
* ��7��
��(�
��2$�����&���)��ก������
8�6(
�����*-�
  8�6(7��ก-&�k*�!��2$8�6($2���) %�!8�6()��ก����&!12$��0�8��!.$�ก$������
  
** ��7��
��(�
��2$�����&���#��� d �(���(�ก�ก0 &�ก"��,���52�$��2$"��12$���������� ��
8�6( 
�����*-�
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คำจำกัดความ / คำนิยาม :  

โครงการ หรือ โครงการจัดการ หรือ โครงการจัดการกองทุนรวม  

หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 2 

กองทุน หรือ กองทุนรวม หรือ กองทุนเปดิ  

หมายถึง กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 2 

หน่วยลงทุน  

หมายถึง หนว่ยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 2 

หนังสือช้ีชวน  

หมายถึง หนังสือชี้ชวนที่มีรายละเอียด ตามที่กำหนดโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย 
หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  

บริษัทจัดการ  

หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  

ผู้ดูแลผลประโยชน์  

หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

หมายถึง บุคคลท่ีบริษัทจดัการมอบหมายให้ทำหน้าที่จำหนา่ยหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  

นายทะเบียนหน่วยลงทุน  

หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  

วันทำการ  

หมายถึง วันเปดิทำการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนว่ยลงทุน  

วันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน 

หมายถึง วันทำการตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทำการของกองทุนหลัก 
และ/หรือวันทำการของประเทศท่ีกองทุนหลักลงทุน และ/หรือประเทศที่เก่ียวข้องกับการลงทุน และ/หรือตามท่ี
บริษัทจัดการกำหนด  

วันทำการสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุน  

หมายถึง ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนทีก่ำหนดให้เป็นวันทำรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  

มูลคา่หน่วยลงทุน  

หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด เม่ือสิ้นวันทำการท่ีคำนวณ 

ราคาขายหนว่ยลงทุน  

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทุน (ถ้ามี)  
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ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน  

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

การแก้ไขราคาย้อนหลัง  

หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูตอ้งให้เป็นราคาหนว่ยลงทุนท่ีถูกต้อง โดยแก้ไขราคาย้อนหลังต้ังแต่
วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้องจนถึงปัจจุบัน  

การชดเชยราคา  

หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซ้ือหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
หรือการจ่ายเงินซ่ึงมีมลูคา่เท่ากับส่วนต่างของราคาหนว่ยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหนว่ยลงทุนท่ีถูกต้องแทน
การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

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

หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัทจดทะเบียน  

หมายถึง บริษัทท่ีมหุ้ีนได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนญุาตให้ทำการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย  

บริษัทข้ึนทะเบียน  

หมายถึง บริษัทท่ีมหีลักทรัพย์ซ้ือขายในศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์กรุงเทพ  

ตลาดหลักทรัพย์  

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

สถาบันการเงิน  

หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน  
 
สมาคม  

หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการการ
ลงทุน  

กลุ่มกิจการ  

หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำงบ
การเงินรวมท่ีมีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด เว้นแต่ในกรณีท่ีไม่มีการจัดทำงบการเงินรวมใหพิ้จารณาตามสดัสว่น
การถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดท่ีส่งต่อกระทรวงพาณิชย์  

ราคาซ้ือ  

หมายถึง ราคาที่กองทุนชำระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ ตามธุรกรรม
การซื้อโดยมีสัญญาขายคืน  
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มูลคา่ธุรกรรม  

หมายถึง ราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน จนถึงวันที่มี
การคำนวณ  

กองทุนรวมอีทเีอฟ (exchange traded fund) 

หมายถึง  กองทุนรวมเปิดที่โดยทั่วไปบริษัทจัดการกองทุนรวมจะขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะกับ       
ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง 
และจัดให้มีตลาดรอง (organized market) สำหรับการซ้ือขายหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนใดๆ 

กองโครงสร้างพ้ืนฐาน  

หมายถึง กองทุนท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี  

(ก) กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวา่ด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการจัดต้ังและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน  

(ข) กองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานต่างประเทศ  

กองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานตา่งประเทศ  

หมายถึง กองทุนที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในทรัพย์สินที่มีลักษณะ
ทำนองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด  

กิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน  

หมายถึง กิจการโครงสร้างพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน  

เจ้าของกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน  

หมายถึง บุคคลท่ีเป็นเจา้ของกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรือท่ีมีสิทธิในการบริหารจัดการกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  

หน่วยของกองโครงสร้างพ้ืนฐาน  

หมายถึง หนว่ยลงทุนหรือตราสาร ดังตอ่ไปนี้  

(ก) หนว่ยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวา่ด้วยหลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธกีารจดัตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน  

(ข) ตราสารที่ออกโดยกองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมลัีกษณะทำนอง
เดียวกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม (ก)  

หน่วย Property  

หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงอยู่ในรูปแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดังนี้  

(ก) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุนวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  

(ข) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน  

(ค) foreign REIT  
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มติพิเศษ  

หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของผู้ถือหนว่ย
ลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มติเสียงข้างมาก  

หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน
ซ่ึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

คำอธิบายศัพท์เรื ่องการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายคำย่อและความหมายของคำย่อ รวมถึง
คำศัพท์ที่ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ 

 
  คำศพัท์ คำอธิบายศัพท์ 

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที ่สภาวิชาชีพบัญชี
กำหนดให้จัดทำงบการเงินรวม 

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคนืหน่วยลงทุน 

“กองทุน CIS ตา่งประเทศ” กองทุนที่จัดตั้งขึ ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ
ลงทุนแบบกลุ ่ม (collective investment scheme) ทั ้งนี ้  ไม่ว ่ากองทุน
ดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน 
property และกองทุน infra ท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายตา่งประเทศ 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ต่างๆ ซ่ึงได้แก่ 

1.กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2.กองทุนโครงสร ้างพื ้นฐานต ่างประเทศที ่จ ัดต ั ้งข ึ ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด 

“กองทุน private equity”  กิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ท่ีอาจจัดตั้งข้ึนในรูปของบริษัท 
ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด และมีลักษณะของกิจการอยา่งใดอย่างหน่ึง
ดังตอ่ไปนี้  

1. ก ิจการเงินร่วมลงทุนที ่กำหนดไว ้ในประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดการจัดการเงินทุนของ
กิจการเงินร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล  

2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้  
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(ก) มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ท้ังน้ี 
ต้องมิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ  

(ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ ่งบุคคลใดเป็นผู ้จัดการเงินทุนและ
ทรัพย์สินท่ีเกิดจากเงินทุน  

(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทำสัญญาการลงทุนในหุ้น
หรือการสนับสนุนทางการเงินท่ีก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซ่ึงหุ้นของกิจการ
นั้นในภายหลัง โดยมีส่วนในการกำกับดูแลแผนธุรกิจ การดำเนินงานหรือ
การปรับปรุงการดำเนินงาน หรือการดำเนินการอื่นใดในลักษณะท่ีสะท้อนถึง
การมีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว 

“กองทุน property” กองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังน้ี 

1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ภายใต้บังคบัประกาศคณะกรรมการกำกบั
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

2.ทรัสต์เพื ่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที ่จ ัดตั ้งข้ึนตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

“การลดความเส่ียง” การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน 
derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 

1.ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate) 

2.มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3.เป็นการลดความเส่ียงท่ัวไปและความเส่ียงเฉพาะของทรัพย์สินท่ีต้องการ
ลดความเส่ียง 

4. สามารถลดความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือตราสาร
เทียบเทา่เงินฝาก” 

ทรัพย์สินดังนี ้

1.เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มี
ลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก  

2.สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

3. สลากออมสินพิเศษท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน  

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที่เทียบเคียง
ได้กับเงินฝากโดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้น
จากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ 

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์” ดัชนีที่มีองคป์ระกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนดิ 

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีที่จัดทำข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ 
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“ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน” ตราสารทางการเงินท่ีมีเง่ือนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้  

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังน้ี 

1. ต๋ัวเงินคลัง  

2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.  

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟู
เป็น ผู้มีภาระผูกพัน 

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ 
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ี
ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของประเทศน้ัน 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

“ตลาดซ้ือขาย 
หลักทรัพย์ตา่งประเทศ” 

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆที่จัดให้มีขึ ้นเพื ่อการซื ้อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 

1. มีการรวบรวมคำเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อหลายราย
และผู้เสนอขายหลายราย 

2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีการใน
การซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลย
พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่นและผู้เสนอซื้อเสนอขายยินยอมท่ี
จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบน้ัน 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์ 

“บค.” บริษัทเครดติฟองซิเอร์ 

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลกัทรัพย์ 

“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน
รวม หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ท่ีได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการ
ซ้ือขายได้ใน SET 

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อ      
ผู้ถือหุ้นล่าสุด 
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“บริษัทใหญ่” 

  

บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้
ถือหุ้นล่าสุด 

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย ์

“ใบแสดงสิทธ ิ
ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกำหนดใหเ้ป็น
หลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ว่าด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) 

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที่มีภาระผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่ัง
จ่ายผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี 

“ศูนย์ซื้อขาย derivatives” ศูนย์ซื้อขายดังนี้ 

1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า 

2. ศูนย์ซื ้อขาย derivatives ซึ ่งจัดตั ้งขึ ้นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสำนักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้  

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินที ่เกี ่ยวข้องกับโครงสร้างพื ้นฐานซึ ่งอยู ่ในรูป
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

1.กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2.กองทุนโครงสร ้างพื ้นฐานต ่างประเทศที ่จ ัดต ั ้งข ึ ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับ
กองทุนโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ 
หรือรูปอื่นใด 
 

“หน่วย private equity”   หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) อันได้แก่ หุ้น ใบทรัสต์ 
ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกิจการเงินร่วมลงทุนอย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังน้ี ท้ังน้ี ไม่ว่ากิจการดังกล่าวจะจัดตั้งข้ึนในรูปของบริษัทรัสต์ 
หรือรูปแบบอ่ืนใด  

1. ก ิจการเง ินร ่วมลงทุนที ่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดการจัดการเงินทุนของ
กิจการเงินร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล  
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2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี  
(ก) มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ท้ังน้ี 
ต้องมิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 

(ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ ่งบุคคลใดเป็นผู ้จ ัดการเงินทุนและ
ทรัพย์สินท่ีเกิดจากเงินทุน  

(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทำสัญญาการลงทุนในหุ้น
หรือการสนับสนุนทางการเงินท่ีก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซ่ึงหุ้นของกิจการ
นั้นในภายหลัง โดยมีส่วนในการกำกับดูแลแผนธุรกิจ การดำเนินงานหรือ
การปรับปรุงการดำเนินงานหรือการดำเนินการอื่นใดในลักษณะที่สะท้อนถึง
การมีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว  

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์ส ินที ่เกี ่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ ่งอยู ่ในรูป
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ภายใต้บังคบัประกาศคณะกรรมการกำกบั
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

2.ทรัสต์เพื ่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที ่จัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ท่ีมกีำหนดเวลาชำระหน้ีไม่เกิน 270 วันนับแต่วันท่ีออกหุ้นกู ้

“B/E” ต๋ัวแลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชี้วัดของกองทุนซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่
อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนน้ัน 

“CIS operator” บุคคลดังนี้ 

1. บลจ. ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ 

2. ผู้ทำหน้าท่ีบริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน 

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนท่ีคู่สัญญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงาน เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ 

“credit derivatives” derivatives ที ่มีลักษณะเป็นการเคลื ่อนย้ายความเสี ่ยงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซึ่งมีภาระผูกพันท่ี
จะต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการ
ชำระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยง จะ
ได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว 
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“credit event”  เหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุในขอ้ตกลง
ของตราสารหรือสัญญา 

“credit rating” อันดับความน่าเช่ือถือท่ีจัดทำโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถใน
การชำระหน้ีตามตราสารหรือสัญญา 

“currency risk” ความเส่ียงด้าน FX 

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา 
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี 

“derivatives” สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

“derivatives on  
organized exchange” 

derivatives ที่ซ้ือขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives 

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีมีการลงทุนท่ีจะใช้ในการคำนวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารน้ัน 

“DW” ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ท้ังน้ี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกลา่วจะจัดต้ัง
ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื่นใด 

“FX” อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซ่ึง
ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)  

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน 

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง หรือผู้ค้ำประกัน 

“international scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับท่ีใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดับท่ีสามารถลงทุนได้  

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในคร้ังแรก (Initial Public 
Offering) 

“issue rating” อันดับความน่าเช่ือถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 
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“issuer rating” อันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา 

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัทำ credit rating ในระดับท่ีใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อม
ผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับ
ทรัพย์สิน ซ่ึงเป็นผลให้กองทุนมีความเส่ียงในทรัพย์สินน้ัน 

“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่
ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใชร่าย
ย่อย กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives 

“obligation”  ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ่ข ้อตกลงตาม credit derivatives 
อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics) 

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

“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซ้ือขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives  

“P/N” ต๋ัวสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) 

“portfolio duration” อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซ่ึงได้จากการคำนวณคา่ตาม
มาตรฐานสากล 
 

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามประเภททรัพย์สิน 

“regulated market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรอง
ซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น 
โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงาน
ที่ทำหน้าที ่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีลักษณะทำนอง
เดียวกับหลักทรัพย์ 

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 
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“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities 
Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

“share warrants” ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น 

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ 
ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลของประเทศ
น้ัน 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อ
ธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

“TSR” ใบแสดงสิทธใินการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสทิธิได้ (Transferable 
Subscription Right) 

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 

1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
1.1. ชือ่โครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 2 
 
1.2. ชือ่โครงการจัดการ (องักฤษ) :  SCB Dynamic 2 Fund  
 
1.3. ชือ่ย่อ :  SCBDM2 
 
1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปดิ  
 
1.5. ประเภทการขาย :  ขายคร้ังเดียว  
 
1.6. การกำหนดอายุโครงการ :  ไม่กำหนด  
 
1.7. อายุโครงการ : -  ปี -  เดอืน -  วัน  
 
1.8. อายุโครงการถึงวันท่ี (กรณีกำหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : -  
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1.9. เง่ือนไข (อายุโครงการ) :  

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติสิ้นสุดลง โดยจะไม่นำกองทรัพย์สินไป
จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรืออาจพิจารณาเลิกโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังกล่าวโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สำคัญในกรณีดังต่อไปนี้  

(1) กองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน  

(2) กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม อันเนื่องจากปัจจัยอื่นใดที่ทำให้
ผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ  

(3) มีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ  

(4) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศไม่เหมาะสม 
และ/หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนที่ไม่เป็นไปตามท่ีบริษัทจัดการคาดหวัง  

(5) ไม่สามารถสรรหาหรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใด ๆ ที ่ม ีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทุนได้โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว  

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะทำการเลิกกองทุนภายในระยะเวลา  1 ปี นับแต่วันจดทะเบียนกองทุนทรัพย์สิน
ของโครงการเป็นกองทุนรวม เมื่อเกิดเหตุการณ์ ณ วันทำการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/
หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดท่ีเทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือท้ังหมด และสามารถรับซ้ือคืนอัตโนมัติได้
ไม่ต่ำกว่า 10.4839 บาทต่อหน่วย  

ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในอัตราไม่ต่ำกว่า 
10.4839 บาทต่อหน่วย โดยจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิด
เหตุการณ์ดังกล่าว  

อน่ึง หากครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมแล้ว ไม่เกิด
เหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด และหาก ณ วันทำการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด 
และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด และสามารถรับซื้อคืน
อัตโนมัติได้ไม่ต่ำกว่า 10.4839 บาทต่อหน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะทำการเลิกกองทุนโดยจะรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันท่ีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว 
  
1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไป  

 
1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  

 
2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วย
ลงทุนท่ีเสนอขาย :  
 
2.1. จำนวนเงินทุนของโครงการ : 5,000,000,000.00 บาท  
 
2.2. เง่ือนไข (จำนวนเงินทนุของโครงการ) :  

1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวน
เงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนโครงการหรือไม่เกิน 750 ล้านบาท (คิดเป็นจำนวน
หน่วยลงทุนไม่เกิน 75,000,000 หน่วย) ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของ
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โครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ 
(green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดต้ังกองทุนได้ และ/หรือบริษัทจัดการอาจยุติหรือปิดเสนอการ
ขายหน่วยลงทุนครั้งแรกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนได้ รวมถึงในกรณีที่กองทุนระดมทุนในชว่ง
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ไม่เพียงพอต่อการลงทุนในและ/หรือต่างประเทศได้ หรือด้วยเหตุอื่นใดท่ี
กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจอง
ซื้อ/สั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ/สั่งซื้อหน่วยลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันยุติการเสนอขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิกการจัดตั้งกองทุนแล้วแต่
กรณี 

2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท  
 
2.4. จำนวนหน่วยลงทุน : 500,000,000.0000 หนว่ย  
 
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท  
 
2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซื้อคร้ังแรก : 1,000.00 บาท 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมข้อ 2.12  
 
2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซื้อคร้ังถัดไป : ไม่กำหนด 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมข้อ 2.12  
 
2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังขายคืน : 1,000.00 บาท 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมข้อ 2.12  
 
2.9. จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
 
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชีข้ันต่ำ : 1,000.00 บาท 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมข้อ 2.12  
 
2.11. จำนวนหนว่ยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ : ไมก่ำหนด 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
 
2.12. รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

1. เพิ่มเติมข้อ 2.5 ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท (บวก ค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) บวกค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี))  

2. เพิ่มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้นจำนวนหรือมูลค่าขั้นต่ำข้างต้นในอนาคตได้ โดยถือ
ว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ก่อนวันดำเนินการดังกล่าว โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)   
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อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนน้อยกว่าที่ระบุ
ไว้ข้างต้นได้ เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายหรือบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ เช่น กรณีการทำรายการ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจากกองทุนรวมอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ  
  
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการ
ลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและ
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน : 

3.1. วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  

เพื่อระดมเงินออมและเงินลงทุนจากประชาชนทั่วไป นิติบุคคล และ/หรือสถาบันต่าง ๆ เพื่อโอกาสในการสร้าง
ผลตอบแทนที่ดี และกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นท่ีเสนอขายในต่างประเทศ 
 
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :  ผสม 
การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :    

- ตราสารทุน : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน 

- ตราสารหนี้ : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหน้ี 

- ทองคำ : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในทองคำ 

- น้ำมันดิบ : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในน้ำมันดิบ 

- สินค้าโภคภัณฑ์ : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ 

- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน  

  รวมอสังหาริมทรัพย์/REITs 

- กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 

- หน่วย private equity : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity 

- อื่น ๆ : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนอื่น ๆ 
 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :  

กองทุนรวมท่ีมีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) 
 
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนแบบมคีวามเส่ียงต่างประเทศ 

วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไมเ่กิน ล้านเหรียญ 

 
3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :   

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  
 
3.6. การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  

3.6.1 วตัถุประสงค์ของการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า : ท่ีมิได้มีวตัถุประสงค์เพ่ือลดความเสี่ยง (Non-
Hedging)  
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มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน  

3.6.2 วธีิการในการคำนวน Global Exposure limit : Commitment approach  

อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00  
 
3.7. การลงทุนในตราสารทีมี่สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน  
 
3.8. กลยุทธก์ารบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดชันีช้ีวัด (active 
management) 
 
3.9. ดชันีช้ีวัด/อ้างอิง (Benchmark) :   

 ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD : 70% 
หมายเหตุ : ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท 
ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ี
คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)  
 

 ดัชนี MSCI World NETR USD : 30% 
หมายเหตุ : ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท 
ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ี
คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%) 

หมายเหตุ: 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงตัวช้ีวดัในการเปรียบเทียบตามทีบ่ริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม 
ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัด
ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ในการตัดสินใจลงทุนได ้ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการ
วัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัว
ดัชนีของตัวชี ้ว ัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้  ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใน
เวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้ 
  
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน 
 
3.11. รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  

 กองทุนรวม trigger fund 

กองทุนรวมท่ีมีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/
หรือตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หน่วย CIS กองทุนอีที
เอฟ (ETF) หน่วย private equity เป็นต้น ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ 
โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 2 
 

16 

 

กองทุนรวม ซ่ึงสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์
ในแต่ละขณะ โดยกองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดย
เฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเส่ียง รวมท้ังกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่มีอันดับ
ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted 
Securities) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse 
Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุน ยกเว้นกรณีท่ีกองทุนปลายทาง
เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 
3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด 
ท้ังนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง(circle investment) และกองทุนปลายทาง
ไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอ่ืนภายใต้ บลจ.เดียวกันอีก (cascade investment) 

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับ
ช่วงระยะเวลาดังน้ีรวมด้วยก็ได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ  

1. 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียน  

2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม  

3. ช่วงระยะเวลาท่ีต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพ่ือรอการลงทุน ท้ังน้ี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมฟดี
เดอร์ (Feeder Fund) หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมที่มี
การลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน 
(risk spectrum) เพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งข้ึนอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดย
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
 
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :  

มีนโยบายการลงทุนซ่ึงส่งผลให้มี net exposure ท่ีเกี่ยวข้องกับความเส่ียงต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอ่ืีนท่ีจะลงทุน :  
 
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธิีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
หรือมีประกาศแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น  

ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)  

1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินที่ระบุในข้อ 3.13.1 ซึ ่งมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีครบถ้วน ดังน้ี  
1.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเง่ือนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร  
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที ่เป็น B/E P/N หรือ SN ที ่มีเงื ่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  
1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งบริษัทจัดการ
สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อน
มูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นท่ี
ยอมรับในระดับสากล  

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพ่ิมเติมจากท่ีกำหนดในข้อ 1.  

2.1 ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ท่ีออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหน้ีการค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว
ต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้  

2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2.1.2 ธนาคารออมสิน  

2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

2.1.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.1.6 ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  

2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  

ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกต๋ัว ทั้งจำนวนรวมถึง
ดอกเบ้ีย (ถ้ามี) ตามท่ีระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย  

2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขเพิ่มเติมดังน้ี  

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

2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ี
กองทุนสามารถลงทุนได้ เว ้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ ่งกำหนดโดย International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัด
ให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวน
ด้วย  

2.2.3 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN 
ดังกล่าวก่อนครบอายุ เม่ือ บลจ. ร้องขอได้  

2.2.4 ในกรณีท่ีเป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องดำเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปน้ี
ก่อนการลงทุน  
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2.2.4.1 ให้ผู้ออก SN คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่
ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีท่ีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำ
การถัดไป  

2.2.4.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสำคัญให้ผู้ออก SN คำนวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที  

ความในวรรคหนึ่งไม่นำมาใช้บังคับกับกรณีที ่เป็น SN ซึ ่งขึ ้นทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหน้ีที่ออกใหม่  

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้
บังคับกฎหมายไทย  

ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังน้ี  

1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  

1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 
ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3  

1.2 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำท่ีลงทุนในทองคำแท่ง)  

1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซ่ึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกับท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้  

1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใชว้ิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single 
entity limit ของกองทุนนั้น  

1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
product limit สำหรับทรัพย์สินท่ีเป็น SIP ของกองทุนนั้น  

1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนน้ัน  

(อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives ที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ซึ่งเป็นการเข้าทำธุรกรรม 
derivatives ท่ีมิใช่เพ่ือการลดความเส่ียง (non-hedging))  

1.3 ในกรณีท่ีกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์  

2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากท่ีกำหนดในข้อ 1.  

2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 
ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3  

2.2 จดทะเบียนซ้ือขายใน SET  

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังน้ี  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2. ธนาคารออมสิน  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย  

6. ธนาคารพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
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7. ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก  

10. สถาบันการเงินตา่งประเทศท่ีมลัีกษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 9.  

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)  

การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังน้ี  

1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ท่ีสามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน 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 นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน  

1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  

2. ตราสารท่ีใช้ในการทำ reverse repo ต้องเป็นตราสารดังน้ี  

2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit 
rating อยู่ในอันดับ investment grade  

2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน ซ่ึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี  

2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็นต๋ัว
ท่ีถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น  

2.4 B/E P/N หรือศุกูก ท่ีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซ่ึงมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังน้ี  

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีท่ีเป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating 
ท่ีได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย  

2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาท่ี
น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดังน้ี 

2.5.1 มี credit rating ระยะสั ้นอยู ่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit 
rating ระยะสั้นดังกล่าวตามท่ี CRA ได้เปรียบเทียบไว้  
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก  

2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้หรือที่มีข้อมูลราคาท่ี
น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดังน้ี 
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2.6.1 มี credit rating ระยะสั ้นอยู ่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit 
rating ระยะสั้นดังกล่าวตามท่ี CRA ได้เปรียบเทียบไว้  
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก  

2.7 ทรัพย์สินอ่ืนตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพ่ิมเติม  

3. ระยะเวลาการรับชำระหน้ีของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน  

4. ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสำหรับการลงทุนใน reverse repo ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)  

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้  

1. คู่สัญญา ต้องมีคู ่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่คู่สัญญา
ดังกล่าวกระทำการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการ
ได้ตามกฎหมายไทย  

1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL  

1.2 ธปท.  

1.3 กองทุนฟื้นฟู  

1.4 ธนาคารเพ่ือการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย  

1.5 ธพ.  

1.6 บง.  

1.7 บล.  

1.8 บริษัทประกันชีวิต  

1.9 กองทุนส่วนบุคคลท่ีมีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป  

1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  

1.11 นิติบุคคลอื่นตามท่ีสำนักงานกำหนดเพ่ิมเติม  

2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ
หลักทรัพย์ที่ ธปท. ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์  

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดำเนินการดังน้ี  

3.1 ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็น
หลักประกันดังนี้  

3.1.1 เงินสด  

3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย  

3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็น 
ผู้มีภาระผูกพัน  

3.1.4 B/E หรือ P/N ท่ี TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามต๋ัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋วและเป็นต๋ัว
ท่ีถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น  

3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ท่ีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซ่ึงมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังน้ี  
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3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit 
rating ท่ีได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย  

3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

3.1.6 ตราสารหน้ีท่ีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade  

3.1.7 หนังสือค้ำประกันท่ี ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน  

3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตรา
สารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้  

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF  

3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผล
ให้ บริษัทจัดการสามารถบังคับชำระหน้ีเอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน  

3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตาม
หลักประกันน้ันได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหน้ีตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ น้ันเอง  

3.4 ดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ท่ีให้ยืม  

3.5 ในกรณีท่ีหลักประกันเป็นเงินสด ให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้  

3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น  

3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังน้ี  

3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที ่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน  
3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถึง
กำหนดใช้เงินเม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เห็น  

3.5.2.3 P/N ท่ีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซ่ึงมี credit rating อย่างหน่ึงอย่างใดดังนี้  

3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit 
rating ท่ีได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย  

3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย  

3.5.4 reverse repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย  

4. ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเก่ียวกับระบบงานสัญญายืมและ
ให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  

ส่วนที่ 6  : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้  

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างดังนี้  

1.1 ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้  

1.2 อัตราดอกเบี้ย  

1.3 อัตราแลกเปล่ียนเงิน  

1.4 เครดติ เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น  

1.5 ทองคำ 
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1.6 น้ำมันดิบ 

1.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9 

1.8 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.7  

1.9 underlying อ่ืนตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพ่ิมเติม  

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน 
(spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไมใ่ช่
ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้
อย่างแพร่หลายด้วย  

2. เง่ือนไขการลงทุน บลจ. จะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ตอ่เมือ่  

2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ท่ีจะลงทุนไวอ้ย่าง
ชัดเจนในโครงการ  

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังน้ี  

2.2.1 derivatives on organized exchange  

2.2.2 OTC derivatives ดังนี้  

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธพ. ธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดต้ังขึ้น ตัวแทนซ้ือขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives  

2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สิน
ท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ ท้ังน้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าท่ีส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม  

3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี  

ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 - 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้  

3.1 เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธกีารคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัย
ต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของ
ดัชนี ท้ังน้ี underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคล่ือนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย  

3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังน้ี  

3.2.1 ดัชนีท่ีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีท่ีมีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังนี้  

3.2.1.1 ดัชนีท่ีองค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก ≤20% ของน้ำหนักท้ังหมด  

3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนัก ≤ 35% ของน้ำหนักทั้งหมดในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราท่ีกำหนดใน 3.2.1.1  

การพิจารณาการกระจายน้ำหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทองคำหรือ
น้ำมันดิบมาพิจารณา  

3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคำหรือ
น้ำมันดิบ  

3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขครบถ้วนดังน้ี  

3.2.3.1 เป็นดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง  

3.2.3.2 เมื่อคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้น
โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนน้ัน  
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3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั้งนี้ หาก
ปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย  

3.4 มีการแสดงดัชนีนั้นๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์  

3.5 ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลาย
อย่างดังนี้  

3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์  

3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีคำนวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (futures 
price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหน่ึง  

3.5.3 ราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีอ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2  

3.6 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่า
วิธีการคำนวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม  

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)  

บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนท่ีเพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจ
ต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และตามท่ี
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพ่ิมเติม  

5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง  

ในกรณีท่ี บลจ. ลงทุนใน derivatives ท่ี underlying ไม่ใช่ส่ิงเดียวกบัทรัพย์สินทีจ่ะลดความเส่ียง การลงทุนใน 
derivatives ดังกล่าวต้องตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพ่ิมเติม  

6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives  

บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้  

6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันท่ี 15 และวัน
สุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่า
ยุติธรรมภายในวันทำการถัดไป  

6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง
คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทันที  

6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เม่ือ บลจ. ร้องขอได้  

7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives  

บลจ. ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขดังนี้  

7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพ่ือการลดความเสี่ยงเท่าน้ัน  

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ท่ีมีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหน่ึง
อย่างใด ดังน้ี  

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื ้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี ่ยวข้องกับ
ความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขาย
ประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้น
โดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะ
สิ้นสุดในวันครบกำหนดตามปกติ) ท้ังนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default 
Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชำระหนี้เมื่อเกิด credit 
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event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit 
event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด credit event ขึ ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม 
(Proportionate Credit Default Swap)  

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซ่ึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้ือประกันความเส่ียงของสินทรัพย์อ้างอิงท่ี
เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเส่ียงมีภาระผูกพันที่จะ
จ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนท่ีลดลง 
(ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพ่ือแลกกับการท่ีผู้ซ้ือประกันความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและ
ส่วนท่ีเพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเส่ียง จนกว่าจะเกิด credit 
event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)  

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 
หรือสัญญามาตรฐานอ่ืนตามท่ีสำนักงานยอมรับ ซ่ึงมีข้อตกลงท่ีมีลักษณะดังน้ี  

7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือ
กฎหมายอื่น  

7.3.2 ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้สิทธิที่กำหนดไว้ในตราสารหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit derivatives 
นั้นอ้างอิงเส่ือมเสียไป  

7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา  

ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity  

การลงทุนในหน่วย private equity เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้  

บริษัทจัดการจะลงทุนในหน่วย private equity ที ่ม ีค ุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน
เช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3  

ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) บริษัทจัดการจะลงทุนใน
หน่วย private equity ได้โดยไม่มีข้อกำหนดหรือเง่ือนไขท่ีทำให้ผู้ลงทุนเข้าผูกพันมากกว่าข้อตกลงจำนวนเงิน
ขั้นต่ำที่จะลงทุน  
 
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธิีอ่ืนท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
หรือมีประกาศแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น  

ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำ
สัญญาในประเทศท่ีมีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO 
หรือท่ีมีการซ้ือขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศท่ีเปน็สมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทท่ี
จัดตั้งและเสนอขายใน GMS  

ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)  

1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินที ่ระบุในข้อ 3.13.2 ซึ ่งมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีครบถ้วน ดังน้ี  

1.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเง่ือนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร  

1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที ่เป็น B/E P/N หรือ SN ที ่มีเงื ่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  
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1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถ
เข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล  

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพ่ิมเติมจากท่ีกำหนดในข้อ 1.  

2.1 ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ท่ีออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหน้ีการค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว
ต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้  

2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2.1.2 สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  

ท้ังนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวนรวมถึง
ดอกเบ้ีย (ถ้ามี) ตามท่ีระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย  

2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขเพิ่มเติมดังน้ี  

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

2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ี
กองทุนสามารถลงทุนได้ เว ้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ ่งกำหนดโดย International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัด
ให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวน
ด้วย  

2.2.3 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN 
ดังกล่าวก่อนครบอายุ เม่ือ บลจ. ร้องขอได้  

2.2.4 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นั้นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลท่ี
น่าเชื่อถือได้ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ บลจ. ต้องดำเนินการจัดให้มีข้อตกลง
กับผู้ออก SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน  

2.2.4.1 ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธีการคำนวณ เดียวกับที่ใช้ในการ
คำนวณราคาที่แสดงในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือดังกล่าว ให้ บลจ. ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน 
ท้ังนี้ ในกรณีท่ีวันดังกล่าวเป็นวนัหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลคา่ยุตธิรรมภายในวันทำการถัดไป  

2.2.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสำคัญให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็น
มูลค่ายุติธรรมของ SN มายัง บลจ. ทันที  

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้
บังคับกฎหมายในต่างประเทศ  

ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังน้ี  

1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  

1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 
ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3  

1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศท่ีมีลักษณะดังน้ี  

1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานตา่งประเทศท่ีกำกับดแูลด้านหลักทรัพย์
และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มี
การซื้อขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ WFE  
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1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแล ท่ีเป็นสมาชกิ
สามญัของ IOSCO  
1.2.3 ในกรณีท่ี MF หรือ PVD ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ตา่งประเทศ
ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแล การออก การเสนอขาย และการจดัการสำหรับกองทุนเพ่ือผู้
ลงทุนรายย่อยของประเทศนั้น  

1.3 ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั้งน้ี 
ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงานกำหนด  

1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจำกัดการ
กู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังน้ี 
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซ่ึงเป็นกองทุนรวมทองคำท่ีลงทุนในทองคำแท่ง)  

1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใชว้ิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single 
entity limit ของ MF หรือ PVD น้ัน ท้ังนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินท่ีเป็น SIP  

1.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
product limit สำหรับทรัพย์สินท่ีเป็น SIP ของ MF หรือ PVD น้ัน  

1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั้น  

(อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives ท่ีคำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ซึ ่งเป็นการเข้าทำ  
ธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพ่ือการลดความเส่ียง (non-hedging))  

ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่ MF ลงทุน ต้องเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและ
ชนิดเดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได้ และเมื่อนำทรัพย์สินที่ไม่สามารถลงทุนได้มาคำนวณตามสัดส่วน (pro 
rata) แล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของ MF ดังกล่าว  

1.5 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ
ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานโดยก่อนการลงทุน บลจ. จะจัด
ให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจำเป็นและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ใน
หนังสือช้ีชวนด้วย  

2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากท่ีกำหนดในข้อ 1  

2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 
ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3  

2.2 จดทะเบียนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ WFE  

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2. สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก  

3. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 2.  

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนในต่างประเทศ (reverse repo)  

โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (securities lending)  

โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  
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ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้  

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างดังนี้  

1.1 ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้  

1.2 อัตราดอกเบี้ย  

1.3 อัตราแลกเปล่ียนเงิน  

1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น  

1.5 ทองคำ 

1.6 น้ำมันดิบ 

1.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9 

1.8 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.7  

1.9 underlying อ่ืนตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม  

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน 
(spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไมใ่ช่
ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้
อย่างแพร่หลายด้วย  

2. เง่ือนไขการลงทุน บลจ. จะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ  

2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่าง
ชัดเจนในโครงการ  

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังน้ี  

2.2.1 derivatives on organized exchange  

2.2.2 OTC derivatives ดังนี้  

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รบัอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE  

2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สิน
ท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ ท้ังน้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าท่ีส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม  

3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี  

ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 - 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะ ดังนี้  

3.1 เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธกีารคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัย
ต่างๆที่นำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของ
ดัชนี ท้ังน้ี underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคล่ือนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย  

3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้  

3.2.1 ดัชนีท่ีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีท่ีมีลักษณะใดลักษณะหน่ึง ดังนี้  

3.2.1.1 ดัชนีท่ีองค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก ≤ 20% ของน้ำหนักทั้งหมด  

3.2.1.2 ดัชนีท่ีองค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนัก ≤ 35% ของน้ำหนักท้ังหมด  
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ในกรณีที ่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอืนต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กำหนดใน 3.2.1.1  
การพิจารณาการกระจายน้ำหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทองคำหรือ
น้ำมันดิบมาพิจารณา  

3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคำหรือ
น้ำมันดิบ  

3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขครบถ้วน ดังน้ี  

3.2.3.1 เป็นดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง  

3.2.3.2 เมื่อคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้น
โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนน้ัน  

3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ.ทั้งนี้ หาก
ปรากฎว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบลจ. บลจ.นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย  

3.4 มีการแสดงดัชนีนั้นๆอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านสื่อท่ีมีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์  

3.5 ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลาย
อย่าง ดังนี้  

3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์  

3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีคำนวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (futures 
price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหน่ึง  

3.5.3 ราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีอ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2  

3.6 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่า
วิธีการคำนวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม  

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)  

บลจ.ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจ
ต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไป
ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  

5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความเสี่ยง  

ในกรณีที่ บลจ.ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทนุใน 
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  

6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives  

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้  

6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันท่ี 15 และวัน
สุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่า
ยุติธรรมภายในวันทำการถัดไป  

6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง
คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทันที  

6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เม่ือ บลจ. ร้องขอได้  

7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives  
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บลจ.จะปฏิบัติตามเง่ือนไขดังน้ี  

7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพ่ือการลดความเสี่ยงเท่าน้ัน  

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ท่ีมีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหน่ึง
อย่างใด ดังน้ี  

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื ้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขาย
ประกันความเส่ียงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้น
โดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะ
สิ้นสุดในวันครบกำหนดตามปกติ) ท้ังนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default 
Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชำระหนี้เมื่อเกิด credit 
event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit 
event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด credit event ขึ ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม 
(Proportionate Credit Default Swap)  

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะ ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิง
ท่ีเกิดจากการลดลงของผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเส่ียงมีภาระผูกพันท่ี
จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง    
(ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพ่ือแลกกับการท่ีผู้ซ้ือประกันความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและ
ส่วนท่ีเพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเส่ียง จนกว่าจะเกิด credit 
event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)  

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 
หรือสัญญามาตรฐานอ่ืนตามท่ีสำนักงานยอมรับ ซ่ึงมีข้อตกลงท่ีมีลักษณะดังน้ี  

7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายอื่น  

7.3.2 ไม่มีข้อกำหนดที ่ทำให้สิทธิที ่กำหนดไว้ในตราสารแห่งหนี ้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที ่ credit 
derivatives น้ันอ้างอิงเสื่อมเสียไป  

7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา  

ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity  

การลงทุนในหน่วย private equity เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้  

บริษัทจัดการจะลงทุนในหน่วย private equity ที ่ม ีค ุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน
เช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3  

ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) บริษัทจัดการจะลงทุนใน
หน่วย private equity ได้โดยไม่มีข้อกำหนดหรือเง่ือนไขท่ีทำให้ผู้ลงทุนเข้าผูกพันมากกว่าข้อตกลงจำนวนเงิน
ขั้นต่ำที่จะลงทุน  
 
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :  
 
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
หรือมีประกาศแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 
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ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จำกดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกข้ึน
ไป 

ไม่จำกดัอตัราสว่น 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ 
investment gradeแต่ ตำ่กว่า 2 อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

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

ไม่จำกดัอตัราสว่น 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้รับฝาก
หรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้ 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment 
grade  

4.2 เป็นธนาคารออมสิน ท้ังนี้ เฉพาะเงินฝากหรือ
ตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน  

ไม่เกิน 20% 

หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนา
อยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale ซ่ึงเปน็ไปตามเกณฑ์
ท่ีสำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด 

5 ตราสารที่มีลกัษณะครบถว้นดังนี้ 
5.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีกึ่งทุน SN หรือ 
ศุกูก ท่ีผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือ
สาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้ 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป
โดยมีรายละเอียดตาม filing 

5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระ
หนี้ < 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มี
ลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเปน็บุคคลดังนี ้

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน  

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

5.2.3.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย  

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแตอ่ัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนกัของตราสารท่ีลงทุนนใน 
benchmark + 5% 
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5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเขา้แห่ง
ประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment 
grade 

5.5 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีมี่กำหนดวันชำระหน้ี 
> 397 วัน นับแต่วันทีล่งทุน ต้องข้ึนทะเบียนหรือ
อยู่ในระบบของ regulated market 

6 ทรัพย์สินดังนี้  

6.1 ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซื้อขายในกระดาน
ซ้ือขายหลักทรัพย์สำหรับผูล้งทุนท่ัวไปของ SET 
หรือของตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนท่ีผูอ้อกตราสารอยู่
ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทำให้มกีาร
เพิกถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพยต่์างประเทศ)  

6.2 ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษัทท่ีจัดต้ังขึ้นไม่ว่า
ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่ง
หุ้นของบริษัทดังกลา่วซือ้ขายในกระดานซ้ือขาย
หลกัทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนท่ัวไปของ SET หรือ
ของตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหวา่งดำเนินการแก้ไขเหตุท่ี
อาจทำให้มกีารเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขาย
ใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ) 

6.3 หุ้นทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียน
ซ้ือขายตาม 6.1 

6.4 ตราสารท่ีมลัีกษณะครบถ้วนดังนี ้ 

6.4.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีกึ่งทุน SN 
หรือศุกูกท่ีผู้ออกจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารน้ันในต่างประเทศ หรือผู้ออก
จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตา่งประเทศ (แต่ไม่รวม
สาขาของ ธพ.ต่างประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตรา
สาร Basel III 

6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment 
grade 

รวมกันไม่เกินอัตราดังน้ี แล้วแต่อตัราใดจะ
สูงกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนกัของทรัพย์สินทีล่ง ทุนใน 
benchmark + 5% 
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(กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระ
ผูกพันมีภูมิลำเนาอยูต่่างประเทศ สามารถ
เลือกใช้ credit rating แบบ national scale ซ่ึง
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสำนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) 

6.4.3 เป็นตราสารท่ีมลีักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังนี้ 

6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

6.4.3.2 ผู้ออกมกีารเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป
โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

6.4.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระ
หนี้ < 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มี
ลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี ้

6.4.3.3.1 บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหวา่งประเทศท่ี
ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

6.4.4.3.3 สถาบันการเงินตา่งประเทศที่มี
ลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 
– 6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระ
หนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องข้ึนทะเบียน
หรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

6.5 DW ท่ีม ีissuer rating อยู่ในระดับ 
investment grade 

6.6 ธุรกรรมดังนี้ ท่ีคู่สัญญามี credit rating อยู่
ในระดับ investment grade 

(กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศท่ีคู่สญัญาใน
ฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ตา่งประเทศ 
สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national 
scale ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสำนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) 

6.6.1 reverse repo 

6.6.2 OTC derivatives 

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีมี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี ้

6.7.1 จดทะเบียนซ้ือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO 
เพ่ือการจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซื้อขาย
หลกัทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนท่ัวไปของ SET หรือ
ของตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
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รวมถึงหน่วยดังกล่าวท่ีอยู่ระหวา่งดำเนินการ
แก้ไขเหตุท่ีอาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET หรือใน
ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศ) 

6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มลัีกษณะ
กระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเชา่ แลว้แตก่รณี 
(diversified fund) ตามแนวทางท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

6.8 หน่วย private equity ท่ีจดทะเบียนซ้ือขาย
หรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบียนซ้ือ
ขายในกระดานซื้อขายหลกัทรัพย์สำหรับผู้ลงทุน
ท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่ม่รวมถึงหนว่ย 
private equity ท่ีอยู่ระหวา่งดำเนินการแก้ไขเหตุ
ท่ีอาจทำให้มกีารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจาก
การซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ)  

6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 
ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วนท่ี 2 ข้อ 2 ท่ีจด
ทะเบียนซ้ือขายหรืออยู่ในระหวา่ง IPO เพ่ือการ
จดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ 
สำหรับผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซ้ือ
ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจ
ทำให้มกีารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการ
ซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนท่ี
มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเชา่ 
แล้วแตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทางท่ี
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1 

ไม่จำกดัอตัราสว่น 

 

8 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนอืจากท่ีระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 
(SIP) 

รวมกันไม่เกิน 5% 

หมายเหตุ  :ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเก่ียวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสาร
หรือคู่สัญญา แลว้แต่กรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดำเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุก
บริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการ
เข้าเป็นคูสั่ญญาในธุรกรรมทางการเงินกับ
บริษัทดังกลา่ว  

ไม่เกินอัตราใดอัตราหน่ึง ดังน้ี แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า 

(1) 25% หรือ 

(2) น้ำหนกัของทรัพย์สินทีล่งทุนใน benchmark 
+ 10% 

*หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเก่ียวกับ group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดำเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
B/E หรือ P/N ท่ีนิตบุิคคลตามกฎหมาย
ไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ
นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่ังจา่ย 
หรือคู่สัญญา ดังน้ี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น 

1.2 ธพ. 

1.3 บง. 

1.4 บค. 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ท่ีอยูอ่าศัย 

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ี MFได้รับโอน
กรรมสิทธ์ิมาจากคู่สญัญาตาม reverse 
repo หรือ securities lending หรือ 
derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชีเว้นแต่
เป็น MF ท่ีมอีายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉล่ียตาม
รอบอายกุองทุน 

- อัตราข้างต้นไม่ใชกั้บ MF ท่ีอายุกองทุนคงเหลือ 
< 6 เดอืน ท้ังนี้ เฉพาะ MF ท่ีมี อายุโครงการ > 1 
ปี  

  

2 ทรัพย์สินดังนี้  
2.1 B/E P/N ที่มีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมอื
แต่กองทุนไดด้ำเนินการใหมี้การรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารไดต้ามวธีิการท่ี
กฎหมายกำหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทุน
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้  
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึง่จดทะเบียน
กับ TBMAและมีการเสนอขายตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหน้ีท่ีออกใหม่)  
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงิน

รวมกันไม่เกิน 25% 
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ฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกนิ 12 เดือน  
2.4 total SIP ตามขอ้ 6 ของส่วนนี้  
(ข้อน้ีไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวม
ปิด และกองทุน buy & hold ทีล่งทุนใน 
B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสาร
เทียบเทา่เงินฝาก ท่ีมีอายุไม่เกินอายุ
กองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพ่ือให้
ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคลอ้งกับอายุ
กองทุน)               

3 reverse repo  ไม่เกิน 25% 

4 securities lending  ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซ่ึงได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 
ในส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ี
คำนวณตาม ผูอ้อกทรัพย์สินหรือคูสั่ญญา 
(single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตรา
สารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน SN ศุกูก 
หรือ Basel III ท่ีมลัีกษณะครบถ้วนดังน้ี 

5.1 มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของ
ข้อ 6 ในส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ี
คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูสั่ญญา 
(single entity limit)  

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า 
investment grade หรือไม่มี credit 
rating 

รวมกันไม่เกิน 15% 

  

 6 

 

 

 

  

  

derivatives ดังน้ี 

6.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ท่ีมี
วัตถุประสงคเ์พ่ือการลดความเส่ียง 
(hedging)  

ไม่เกินมลูคา่ความเส่ียงที่มีอยู่ 
  

6.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ท่ี
มิใชเ่พ่ือการลดความเส่ียง (non-
hedging) 

  

global exposure limit 

6.2.1 กรณี MF ไม่มกีารลงทุนแบบซับซ้อน1 

จำกดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน 
derivatives โดยตอ้งไม่เกิน 100% ของ NAV  

6.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้อน2 

จำกดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน 
derivatives โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด 
(value-at-risk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังน้ี  

(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV 

(2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ 
benchmark 
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หมายเหตุ : “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความ
ว่า การลงทุนในสญัญาซ้ือขายลว่งหน้าท่ีมีกลยุทธ์
แบบซับซ้อน (complex strategic investment) 
หรือ การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่มีความ
ซับซ้อน (exotic derivatives) 

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือ่การดำเนินงานของกองทุนไม่มี
ข้อกำหนดเก่ียวกับ product limit 

1,2 รายละเอียดของการคำนวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนกังานประกาศกำหนด 

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามความมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหน่ึง ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. ราย
เดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 
25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทน้ัน 

2 

  

  

ตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีกึ่งทุน ตราสาร 
Basel III และศุกูกของผู้ออกรายใดราย
หนึ่ง  
(ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครัฐไทย หรือตรา
สารหนี้ภาครัฐตา่งประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน 
(financial liability)1 ของผู้ออกตราสารรายน้ัน 
ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินสำหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีล่าสุด ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผู้ออกตรา
สารมีหน้ีสินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบญัชีถดัไป และยังไม่ปรากฏในงบ
การเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนีสิ้นทาง
การเงินดังกลา่วมารวมกับมลูคา่หน้ีสินทางการเงิน
ตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหน้ีสิน
ทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลท่ีมกีารเผยแพร่
เป็นการท่ัวไป และในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มี
หนี้สินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สำหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สุด2 ให้ใช้อตัราสว่น
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายคร้ัง เว้น
แต่ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing 
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ   

2.2 ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้
โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating 
อยู่ในระดับต่ำกวา่ investment grade หรือไม่มี 
credit rating ให้บลจ.ลงทนุเพื่อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ.รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 
ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสาร
ดังกล่าวเป็นรายคร้ัง เว้นแต่กรณีท่ีผู้ออกตราได้มี
การยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไมใ้ช้กบักรณีเป็นตราสารท่ี
ออกโดยบคุคล ดังน้ี 
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1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย 

7. ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศ
ไทย 

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบันการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทย
เป็นสมาชิก 

11. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทำนอง
เดียวกับบุคคลตาม1.-9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ท้ังหมด
ของ MF หรือกองทุน CIS ตา่งประเทศ ท่ีออก
หน่วยนั้น  
- อัตราข้างต้นไม่ใชกั้บการลงทุนดังนี้  
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมี
ลักษณะครบถ้วนดังน้ี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงาน  
(1.1) มีขนาดเล็ก  
(1.2) จัดต้ังขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  
(1.3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทุนในวงกวา้ง  
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อื่นท่ี บลจ.
เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ  

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ท่ีออก
หน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนทีมี่
ลักษณะครบถ้วนดังน้ี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงาน  
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จัดต้ังขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  
(3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทุนในวงกว้าง  

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ่ง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ท่ีออก
หน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุน
ท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังน้ี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงาน  

(1) มีขนาดเล็ก  

(2) จัดต้ังขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
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(3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทุนในวงกว้าง 

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

หมายเหตุ : 1   หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสาร
ดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดย
คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายวา่ดว้ยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States 
Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

2  รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในคร้ังแรกของผู้ออกตราสาร 

“ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติม” 

ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมือ่ทรัพย์สินทีล่งทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน  

1.ในกรณีที ่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนดแต่ต่อมาทรัพย์สินที ่ลงทุนมีคุณสมบัติท่ี
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัท
จัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้  

(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันท่ีทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ 
และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สำเนารายงานไว้ท่ีบริษัทจัดการ  

(2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ไม่
เกินกว่า 90 วันนับแต่วันท่ีทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติเว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4.  

(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปล่ียนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดแล้ว บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานข้อมูลเก่ียวกับช่ือ จำนวน 
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ี
เกิดกรณีดังกล่าว  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทำ
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที ่ไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู ้ดูแลผลประโยชน์ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบ
ระยะเวลาดังกล่าว 

2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีกำหนด แต่ต่อมาการลงทุน
ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพ่ิม บริษัทจัดการ
จะดำเนินการดังต่อไปน้ี  

(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวนัท่ีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบ
ระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ท่ีบริษัทจัดการ 

(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนท่ีกำหนด  

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็น
สำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4  



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 2 
 

39 

 

(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภท
ทรัพย์สิน (product limit) สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือตั๋วสัญญา
ใช้เงิน ตามส่วนท่ี 3 ในข้อ 1  

(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ (3) (ก)  

(4) เมื่อบริษัทจัดการแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ำหนดแล้ว บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานข้อมูล
เกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่สามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้  

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัท
จัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุท่ีไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลา
ดังกล่าว  

(5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) ตามที่กำหนดในส่วนที่ 4 นอกจากการปฏิบัติตามข้อ (1) (2) (3) 
และ (4) แล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้ด้วย  

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจำนวนท่ีเกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจำเป็นและสมควรโดยได้รับ
การผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุม หรือยื่นคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ ในกรณีท่ี
ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซ่ึงหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็น
ผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซ้ือ  

ความในวรรคหน่ึงมิให้นำมาใช้กับกองทุนรวมดังต่อไปนี้  

(1) กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงคร้ังเดียวโดยถือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สิน หรือ
ครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม (กองทุน buy & hold)  

(2) กองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที ่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศที ่ไม่เป ็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที ่คำนวณตามความมีส ่วนได้เสียในกิจการที ่ลงทุน 
(concentration limit) โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุ
ให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 โดยอนุโลม  

(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนท่ีมีอยู่เดิมน้ัน  

(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค  

4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการ
ดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดย
ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และจะส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเร่ือง
ดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมก่อนครบ
ระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้  

ส่วนที่ 6 : การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน  

1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 
บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้  
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(1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้
ท่ีบริษัทจัดการ  

(2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2  

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้
บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วัน
นับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว  

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเดิมในการท่ีจะออกจากกองทุนรวมก่อนท่ีการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ 
โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบ
กำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ันเพ่ิมเติม  
 
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
 
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  
 
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่ม ี
 
4.3. รายละเอียดเพ่ิมเติม (การแบ่งชนิดหนว่ยลงทุน) : 
 
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  

5.1. ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  

- Internet 
- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต 
 
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนท่ัวไป ในราคาหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท 
บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บวกภาษีมูลค่าเพ่ิม ซึ่งผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อซื้อหนว่ย
ลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ 
ในระหว่างเวลาทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งต้ังจาก
บริษัทจัดการ (ถ้ามี) ในกรณีที่มียอดการจำหน่ายหน่วยลงทุน เท่ากับจำนวนเงินทุนของโครงการก่อนครบ
กำหนดส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจพิจารณาปิดการเสนอขายและดำเนินการจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม 

กรณีผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดานั้น ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่วยลงทุนได้หรือผู้ลงทุนตั้งแต่  2 คน
ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ก็สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันได้แต่สำหรับกรณีผู้ลงทุนท่ีเป็นนิติบุคคลนั้น ผู้ลงทนุไม่
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สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่
บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน  

อนึ่ง กรณีมีการเพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน/หลักเกณฑ์/เงื่อนไข
และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนดในภายหลัง บริษัทจัดการจะประกาศให้แก่ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิม
ให้บริการ/เปล่ียนแปลงดังกล่าว 

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวนและใบสั่งซื้อหน่วยลงทุนและใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน 

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุน
ควรทราบ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอใช้บริการกองทุนได้ที่บริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกวันทำการในระหว่างเวลา
ทำการ  

5.2.2 วิธีการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน 

5.2.2.1 บริษัทจัดการ 

(1) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบคำขอใช้บริการกองทุน (เฉพาะผู้ท่ียังไม่เคยกรอกใบ
คำขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจนแล้วนำ
เอกสารดังกล่าว ซ่ึงผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ลงนามไว้แล้ว รวมท้ังส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามท่ีบริษัท
จัดการกำหนด พร้อมท้ังเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนเงินท่ีสั่งซ้ือไปย่ืนท่ีบริษัทจัดการ 

(2) มูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

5.2.2.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

(1) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบคำขอใช้บริการกองทุน (เฉพาะผู้ท่ียังไม่เคยกรอกใบ
คำขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจนแล้วนำ
เอกสารดังกล่าว ซ่ึงผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ลงนามไว้แล้ว รวมท้ังส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามท่ีบริษัท
จัดการกำหนด พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อไปยื่นที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ 

(2) มูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

5.2.2.3 ATM 

บริษัทจัดการอาจรับคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการท่ี
บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ี
เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

5.2.2.4 Tele-bank 

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ
ที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ี
เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิมใหบ้ริการโดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

5.2.2.5 ไปรษณีย์ 

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กำหนด ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี 
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บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการโดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

5.2.2.6 Internet 

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อผ่านบริการอินเตอร์เน็ต โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนและได้ขอใช้
บริการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตแล้ว สามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ท่ีเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ ภายใต้
รายละเอียด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตที่บริษัท
จัดการกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

5.2.2.7 หักบัญชี 

บริษัทจัดการจะรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีได้
ยินยอมให้หักบัญชีดำเนินการขั้นตอน/วิธีการตามที่บริษัทจัดการกำหนด และได้รับการพิจารณาอนุมัติให้
สามารถหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวได้ เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมในการซื้อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุ
ไว้เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชี
เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัท
จัดการจะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน 

5.2.2.8 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น scb easy , scbam fund click เป็น
ต้น และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด  
 
5.3 การรับชำระและการเกบ็รักษาเงินคา่ซื้อหน่วยลงทุน 

5.3.1 บริษัทจัดการ 

(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาเสนอขายโดย
ชำระเป็นเงินสด/เงินโอน หักบัญชีเงินฝากธนาคารตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด หรือเช็ค ดราฟต์ ที่สามารถเรยีก
เก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับที่ทำการของบริษัทจัดการที่รับคำสั่งซื้อภายในวันที่สั่งซื้อเท่านั้น โดยเช็ค 
หรือดราฟต์จะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม "บัญชีจองซื้อ
กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด"หรือบัญชีจองซื้อกองทุนอื่นที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติมได้ในอนาคต 
เพื่อ (ระบุชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน) และระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อความ
สะดวกในการติดต่อไว้หลัง เช็ค หรือดราฟต์ ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะออกหลักฐานการรับเงินและคำสั่งซ้ือให้แก่ผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 

บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นตาม
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนดโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นท่ี
เหมาะสม ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซ้ือหน่วยลงทนุหากบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจอง
ซ้ือหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น 

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นได้ในอนาคต โดย
บัญชีดังกล่าวอาจเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์อื่นใด ประเภทบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีออม
ทรัพย์ก็ได้ ซ่ึงหากมีดอกเบี้ยรับ หรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดข้ึนในบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการ
จะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน 

บริษัทจัดการอาจกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้โดยนำเงินบางส่วนหรือท้ังหมดท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เงินท่ีได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพ่ือชำระเป็นค่าซื้อ
หน่วยลงทุนหรือสับเปล่ียนมายังกองทุนน้ีในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกได้ตามหลักเกณฑ์/
เง่ือนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 
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อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันสุดท้ายของการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวัน
ดังกล่าวโดยการรับชำระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียร์เช็ค เท่าน้ัน ท้ังนี้ข้ึนกับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สำคัญ 

(2) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เต็มจำนวน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะนำเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีได้รับจากผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนและดอกเบี้ยที่เกิดข้ึนจากเงิน
ดังกล่าว(ถ้ามี) เข้าบัญชี "กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 2" ซึ่งเป็นบัญชีเดินสะพัดหรือบัญชีออมทรัพยท่ี์
บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน หรือบัญชีอื่นที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติมได้ใน
อนาคต ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันปิดการเสนอขายคร้ังแรก 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีน้ีได้ในอนาคต  

(3) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดำเนินการยกเลิกรายการส่ังซื้อนั้น 
และแจ้งให้ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนทราบ 

(4) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
อื่นท่ีจัดต้ังโดยบริษัทจัดการ เพ่ือส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดน้ี ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าซ้ือหน่วย
ลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน 

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู ้สั ่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทาง
ไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่ระบุที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้
บริการกองทุนภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็น
อย่างอ่ืน 

(6) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอคืนเงิน
ค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

(7) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุน
ของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

 5.3.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนว่ยลงทุน 

(1) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนได้ท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ี
ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายในระยะเวลาเสนอขายโดยชำระเป็นเงินสด/เงินโอน หักบัญชีเงินฝาก
ธนาคารตามที่บริษัทจัดการกำหนด เช็ค ดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสำนักงาน
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่รับคำสั่งซื้อภายในวันที่สั่งซื้อเท่านั้นในกรณีที่ทำการสั่งซ้ือ
เป็นเช็คหรือดราฟต์ ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อและ
ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด” และในกรณีที่ส่ังซ้ือเป็นเช็ค หรือดราฟต์ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนรายอื่น ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม "บัญชีจอง
ซ้ือกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด”ซ่ึงเป็นบัญชีกระแสรายวันและ/หรือบัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิด
ไว้กับธนาคารพาณิชย์ และระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกใน
การติดต่อไวห้ลงั เช็ค หรือดราฟต์ ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะออกหลักฐานการรับเงิน
และคำสั่งซ้ือให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 

บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นโดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาท่ี
กำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน 
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บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นได้ในอนาคต โดย
บัญชีดังกล่าวอาจเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์อื่นใด ประเภทบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีออม
ทรัพย์ก็ได้ ซ่ึงหากมีดอกเบี้ยรับ หรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดข้ึนในบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการ
จะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน 

บริษัทจัดการอาจกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้โดยนำเงินบางส่วนหรือท้ังหมดท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เงินท่ีได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพ่ือชำระเป็นค่าซื้อ
หน่วยลงทุนหรือสับเปล่ียนมายังกองทุนน้ีในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกได้ตามหลักเกณฑ์/
เง่ือนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันสุดท้ายของการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวัน
ดังกล่าวโดยการรับชำระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียร์เช็ค เท่าน้ัน ท้ังน้ีขึ้นกับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สำคัญ 

(2) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้เรียกเก็บเงินค่า
สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เต็มจำนวนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วย
ลงทุนและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากเงินดังกล่าว (ถ้ามี) เข้าบัญชี "กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 2" ซึ่งเป็น
บัญชีเดินสะพัด หรือบัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน หรือบัญชีอื่นท่ี
บริษัทจัดการอาจกำหนดเพ่ิมเติมได้ในอนาคต ภายใน 5 วันทำการนับต้ังแต่วันปิดการเสนอขายคร้ังแรก 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีน้ีได้ในอนาคต  

(3) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะ
ดำเนินการยกเลิกรายการส่ังซ้ือน้ันและแจ้งให้ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนทราบ 

(4) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
อื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อ
หน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่ง
อื่น 

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู ้สั ่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทาง
ไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่ระบุที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้
บริการกองทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็น
อย่างอ่ืน 

(6) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอคืนเงิน
ค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

(7) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุน
ของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

5.3.3 ATM 

บริษัทจัดการอาจรับคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอม็ โดยมีวิธีการรับชำระและการเก็บรักษา
เงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

5.3.4 Tele-bank 

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยมีวิธีการรับชำระและการเก็บ
รักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด 
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5.3.5 ไปรษณีย์ 

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์โดยมีวิธีการรับชำระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

5.3.6 Internet 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั ่งซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของ         
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ระบุไว้ในการขอใช้บริการกองทุน หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ธนาคารจะยกเลิกคำ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจ
ทำการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ 

บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นตาม
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นท่ี
เหมาะสม ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซ้ือหน่วยลงทนุหากบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจอง
ซ้ือหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น 

5.3.7 หักบัญชี 

บริษัทจัดการจะรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีได้
ยินยอมให้หักบัญชีดำเนินการขั้นตอน/วิธีการตามที่บริษัทจัดการกำหนด และได้รับการพิจารณาอนุมัติให้
สามารถหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวได้ เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมในการซื้อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุ
ไว้เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชี
เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัท
จัดการจะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน 

5.3.8 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  

บริษัทจัดการอาจรับคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวิธีการรับชำระและการเก็บรักษาเงิน
คา่ซื้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด  

อน่ึง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกวิธีการตามข้อ 5.2.2 และ 5.3 ได้ โดยบริษัทจัดการ
หรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที ่ได้รับการแต่งตั ้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากบริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/
หรือเอกสารเสนอขาย ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้ากอ่นการเร่ิมให้บริการ ซ่ึงการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะ
คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

 
5.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน 

การเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณา
จัดสรรยอดการจัดจำหน่ายให้กับแต่ละสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแยก
จากกัน โดยแต่ละสำนักงานสาขาจะจัดสรรให้กับผู้สั่งซ้ือโดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน” 

ในกรณีท่ีมีหน่วยลงทุนเหลือหลังจากวันเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที่สั่งซื้อ
พร้อมกัน และมีจำนวนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซื้อ
หน่วยลงทุน ท้ังน้ี บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือท้ังหมดได้ โดย
ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อ หลังจากที่บริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว 
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ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริษัทจัดการมีสิทธิ
ท่ีจะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนตามใบส่ังซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลาย
เหตุการณ์ดังต่อไปน้ี 

(ก) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/
หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจัดการกำหนดไม่ครบถ้วน
เพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้สั่งซื้อหนว่ย
ลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่บริษัทจัดการกำหนด 

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทาง
ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ
อาจมีลักษณะเป็นการหลีกเล่ียงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ 

(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนรายอ่ืน หรือความน่าเช่ือถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือช่ือเสียงของบริษัทจัดการ 

 
5.5 การคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน 

ในกรณีท่ีผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทนุไม่ว่าท้ังหมดหรือบางสว่นและ/หรือในกรณีท่ีบริษัท
จัดการต้องยุติโครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนคร้ังแรก เนื่องจากจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึง 35 ราย หรือกรณีที่มีมูลค่าหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการกองทุน และ/หรือในกรณีที่กองทุนไม่
สามารถนำเงินไปลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ โดยบริษัทจัดการจะยุติการจำหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการและ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนพร้อมผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้น
จากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืนให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่าย
ในนามผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน
หรือนำเข้าบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการได้มีการ
กำหนดเพิ่มเติมภายหลัง ประเภทเดินสะพัดหรือออมทรัพย์ ซึ่งได้ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน ภายใน 1 
เดือนนับต้ังแต่วันถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกตามสดัส่วนของเงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุ 
หรือดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัท
จัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลานั้นได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัท
จัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบ
กำหนดเวลาน้ันให้ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนด้วย 

 
5.6 ข้อสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน 

5.6.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู ้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมด
เสียชีวิต 

5.6.2 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลย
พินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมี
ถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและ
ดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 
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5.6.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับ
หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้เกิด
ความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  
  
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  
 
6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : - 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : ไม่ม ี

6.3. การสั่งซ้ือหน่วยลงทุน : ไมต้่องแจ้งล่วงหนา้  
 
7. การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

7.1. ชอ่งทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต 
 
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

ไม่มี 
  
7.3. วธิีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

- แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 

- แบบอัตโนมติั 
 
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเตมิ :  

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

กรณีรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 

บริษัทจัดการจะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด หาก
กองทุนนี้ไม่สามารถเลิกกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ โดยเริ่มตั้งแต่วันทำการถัดจาก 1 ปี นับแต่วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

7.4.1 บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บรษัิท
จัดการกำหนด โดยให้ถือว่าเป็นรายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการ
กำหนด ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

(2) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึก
ข้อมูลการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน 
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(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
บริษัทจัดการให้ชัดเจนครบถ้วนถูกต้อง โดยระบุเป็นจำนวนเงินหรือหน่วยลงทุนท่ีตอ้งการจะขายคืน โดยมีมูลค่า
ขั้นต่ำในการขายคืนตามที่บริษัทจัดการกำหนดและนำไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซ่ึงบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการ
รับคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เพ่ือเป็นหลักฐาน 

(4) ในกรณีที่จำนวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนนั้นมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะ
ขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่าที่บริษัท
จัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมดในรายการดังกล่าว 

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะส่งเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่คงเหลือ/ใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พร้อม
ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ทางไปรษณีย์อ ิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที ่ไม่ระบุที ่อยู ่ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วัน
คำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอ่ืน 

(6) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการใน
ต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่น ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน หรือจ่ายเป็นเช็ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขีด
คร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำขอ
ใช้บริการกองทุน หรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทจัดการกำหนด ท้ังนี้ภายใต้เง่ือนไขท่ีระบุไว้ในข้อ 10 

(7) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 10 ผู้ถือ
หน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการซื ้อขายหน่วยลงทุนใดท่ี
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การ
ยกเลิกคำส่ังขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน 

(8) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือวันท่ี
คำนวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนนั้นได้ แล้วแต่กรณี 

(9) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนท่ีสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงท่ีจะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน 
บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดยได้รับมติพิเศษให้
ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
กำหนดไว้ในข้อ 9  

 7.4.2 ATM 

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้ากอ่นการเร่ิมให้บริการโดยประกาศ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
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7.4.3 Tele-bank 

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ ่มให้บริการโดย
ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

7.4.4 ไปรษณีย์ 

บริษัทจัดการอาจรับคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการ
กำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

7.4.5 Internet 

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ต สามารถขอใช้บริการธนาคาร
ทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และเม่ือได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถ
ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยสามารถระบุเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (Client No.) ที่จะใช้ซื้อขายหน่วย
ลงทุนได้มากกว่า 1 หมายเลข ตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีธนาคารกำหนดไว้ในการให้บริการ 

(2) เมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตจากธนาคารแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
สามารถทำการสั่งขายหน่วยลงทุนได้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคาร
ทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับ
และผูกพันตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกำหนดไว้ดังกล่าว 

เนื่องจากบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต เป็นบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ตกลงใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคาร จะสามารถใช้บริการอื่น ๆ ที่ธนาคารให้บริการอยู่
แล้ว นอกเหนือจากการสั่งขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ดังนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต 
อาจมีภาระท่ีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เนต็ 
ตามอัตราท่ีธนาคารกำหนด 

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุนของวันทำการซ้ือขายนั้น ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ ส้ินวันทำการซื้อขาย ซ่ึง
เป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวทำการขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาทำการอื่นๆ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะปฏิเสธการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึก
ข้อมูลการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน 

(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วย โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการทำรายการ
ในแต่ละวัน 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่า ตามท่ี
บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในรายการ
ดังกล่าว 

(6) ในกรณีที่จำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน โดยผ่านบริการธนาคาร
ทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) น้ัน มากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียม
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
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ลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ี
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน 

(7) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะจัดส่งเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนคงเหลือ/ใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนพร้อม
ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที ่ไม่ระบุที ่อยู ่ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วัน
คำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น และชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 
วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันทำ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำ
การในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซตบ์ริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
ตามเลขท่ีบัญชีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน ท้ังน้ี ภายใต้เง่ือนไขท่ีระบุไว้ในข้อ 10 

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทำรายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตที่ปรากฏอยู่กับธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทำรายการท่ีสมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ 

(8) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตไม่ได ้หากได้
ทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดจาก
ระบบงานท่ีให้บริการในเร่ืองดงักล่าว โดยทางบริษัทจัดการจะดำเนินการสอบสวนข้อผิดพลาดและแก้ไขใหเ้สร็จ
สิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด 
เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้ 

(9) การลดหน่วยลงทุนท่ีรับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
สอบถามผลการทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ 
จำกัด (มหาชน) ได้ในวันทำการถัดไป 

(10) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้และผู้ถือหน่วย
ลงทุนท่ีสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงท่ีจะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน 
บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดยได้รับมติพิเศษให้
ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
กำหนดไว้ในข้อ 9 

7.4.6 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น scb easy , scbam fund click 
เป็นต้น และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

กรณีรับซ้ือคืนหนว่ยลงทุนแบบอตัโนมัต ิ

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนและยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี 
แล้วแต่กรณี  

กรณีที่ 1 ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม เมื่อเข้าเง่ือนไข  

กรณี ณ วันทำการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดท่ี
เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือท้ังหมด และสามารถรับซ้ือคืนอัตโนมัติได้ไม่ต่ำกว่า 10.4839 บาทต่อหน่วย  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว 
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กรณีที่ 2 หากครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมแล้ว       
ไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวัน
ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด และหาก ณ วันทำการใดก็ตามท่ีทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงิน
สด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด และสามารถรับซื้อคืน
อัตโนมัติได้ไม่ต่ำกว่า 10.4839 บาทต่อหน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะทำการเลิกกองทุนโดยจะรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันท่ีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุด
การขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ตามเง่ือนไขของการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติข้างต้น หรือในกรณีอื่นใดท่ี
บริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน และจะรายงานการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิหรือหยดุการ
ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน 

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรือความถี่ในการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามข้างต้นได้ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปล่ียนแปลง ซ่ึงการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 
  
7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลย
พินิจของผู้ลงทุน รายละเอียดตามข้อ 7.6 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  

- การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันทำการถัดจาก 1 ปี  
นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมเป็นต้นไป หากกองทุนนี้ไม่สามารถเลิกกองทุน
ก่อนครบกำหนดอายุกองทุนตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ 

7.6.1 การกำหนดเวลา และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

• การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 

(1) กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

(ก) การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น. 
สำหรับบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 16.00 น. ในวันทำรายการซื้อขายหน่วย
ลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
ตามที่บริษัทจัดการกำหนด ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ซ่ึง
เป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

(ข) การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) ใน
วันทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด แต่เป็นรายการนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษทัจัดการ
กำหนด หรือการทำรายการในวันหยุดทำการ หรือวันทำการท่ีบริษัทจัดการไม่ได้กำหนดให้เป็นวันทำรายการซ้ือ
ขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนคร้ังถัดไป ในราคารับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนคร้ังถัดไปน้ัน 

(2) กรณีติดต่อกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นท่ีนอกเหนือจาก (1) 
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(ก) การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึง
เวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนของวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการกำหนด ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการ
ซ้ือขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

(ข) การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด แต่เป็น
รายการนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุดทำการ หรือวันทำการท่ี
บริษัทจัดการไม่ได้กำหนดให้เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ให้ถือเป็นรายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของวัน
ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วย
ลงทุนคร้ังถัดไปน้ัน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำรายการข้างต้นได้ กรณีเปลี่ยนแปลงเวลาทำ
รายการอาจเป็นระยะเวลาที่มากกว่าหรือน้อยกว่าเวลาที่ระบุไว้ในโครงการ แต่ท้ังน้ีจะไม่น้อยกว่าเวลา 12.00 น. 
ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 วันก่อนการเปล่ียนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

• กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ : ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 
7.4  

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายเมื่อเป็นไปตาม
เง่ือนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 7.4 และในกรณีวันที่กำหนดรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ันตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท
จัดการหรือเป็นวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป  

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผูถื้อหน่วยลงทุน ไมต้่องแจ้งล่วงหน้า  
 
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  
 
7.9. รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

7.9.1 การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

กรณีรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 

บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ 
ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ี
เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อ่ืน ตามเลขท่ีบัญชีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้ง
ไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน หรือจ่ายเป็นเช็ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจา่ย
ในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการกองทุน 
หรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทจัดการกำหนด ท้ังนี้ภายใต้เง่ือนไขท่ีระบุไว้ในข้อ 10 

กรณีรับซ้ือคืนหนว่ยลงทุนแบบอตัโนมัต ิ

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนใน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 2 ทุกรายตกลงยินยอมให้ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้อ 7.3 และ
ข้อ 7.6 โดยบริษัทจัดการไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่อย่างใด และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับย้ังการดำเนินการดังกล่าว 
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(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะจัดส่งเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนคงเหลือ/ใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนพร้อม
ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ทางไปรษณีย์อ ิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที ่ไม่ระบุที ่อยู ่ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วัน
คำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอ่ืน  

(3) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนแบบอัตโนมัติ รายละเอียด ดังนี้ 

- สำหรับการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติกรณีเลิกกองทุนตามเง่ือนไข บริษัทจัดการขอสงวนสิทธินำเงิน
คงเหลือทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือ
กองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ภายใต้เง่ือนไขท่ีระบุไว้ 

(4) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนท่ีสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงท่ีจะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน 
บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดยได้รับมติพิเศษให้
ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
กำหนดไว้ในข้อ 9 

(5) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือวันท่ี
คำนวนราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ันได้ แล้วแต่กรณี 

เง่ือนไขอื่น ๆ : 

-  หากผู้ถือหน่วยลงทุนท่ียังมิได้เปิดบัญชีกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงิน
อื่นท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการน้ัน บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะดำเนินการเปิดบัญชีกองทุนดังกล่าว
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความยินยอมในการดำเนินการดังกล่าว
แล้ว 

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม 
วิธีการขายคืนและการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ 7 โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

- ในกรณีท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกรมสรรพากร และ/หรือหน่วยงานอื่นใด ได้มีประกาศแก้ไข 
เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการซื้อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติใน
อนาคต บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นตามประกาศท่ีแก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลงนั้น โดยไม่ถือเป็นการ
แก้ไขโครงการ 

 
8. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ชอ่งทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- ช่องทางอื่นใดท่ีบริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต 
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8.2. รายละเอียดการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม :  

ในช่วงภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม กองทุนจะไม่
เปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาต
เป็นอย่างอ่ืน  

ทั้งนี้ หากครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมแล้ว ไม่
เกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ กองทุนจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออกไปยังกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการตามกองทุนที่บริษัทจัดการกำหนดให้มี
การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้  

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหน่ึง (กองทุนปลายทาง) ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้วนำไปชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

บริษัทจัดการกำหนดให้ผู้ลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนอื่น (กองทุนต้นทาง) ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการมายังกองทุนน้ีได้ (กองทุนปลายทาง) โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

(1) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง 

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) หรือเรียกว่า  “การ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)” โดยนำเงินบางส่วนหรือท้ังหมดท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทนุ 
หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนอ่ืนๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) ภายหลังหัก
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำมาชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (กองทุน
ปลายทาง) สามารถส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ีอซื้อหน่วยลงทุนของกองทนุนี้ได้ในช่วงระยะเวลาเสนอขายคร้ัง
แรก ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 5 “การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก” หรือในระหว่างวันและเวลาท่ี
บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในข้อ 6 “การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก” และ/หรือวันและเวลาท่ีบริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม 

(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยจำนวนท่ี
เป็นไปตามมูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก อนึ่ง บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเว้นข้อกำหนดมูลค่า
ขั้นต่ำการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน 

(ค) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้า (SWITCHING IN FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนนี้ โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนอื่น 
ๆภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ เพ่ือนำมาชำระค่าซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ 

(2) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง 

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) หรือเรียกว่า 
“การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)” โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืน
หน่วยลงทุน หรือเงินท่ีได้จากการเลิกกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเอง 
(กองทุนปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันและเวลาท่ีบริษัทจัดการเปิดรับคำส่ังขาย
คืนหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” และ/หรือวันและเวลาท่ีบริษัท
จัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม 

(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วย
จำนวนที่เป็นไปตามมูลค่าขั้นต่ำ/จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ซึ่งเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในข้อ “การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน” เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 

(ค) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจำนวนเงินที่ได้ทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี้ ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุน
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ของกองทุนอื่นๆ (กองทุนปลายทาง) ตามมูลค่าข้ันต่ำการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางนั้น ๆ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่นำเงินไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางดังกล่าว 

(ง) ในกรณีท่ีจำนวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถอืหน่วยลงทุนต้องการสับเปล่ียนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยูใ่น
รายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนท้ังหมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

(จ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออก (SWITCHING OUT FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี้ เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ 
(กองทุนปลายทาง) 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาท่ีบริษัทจัดการเปิดรับคำส่ังซื้อ
คืนหน่วยลงทุน หรือทำรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาทีบ่ริษัทจัดการกำหนด หรือการ
ทำรายการในวันหยุด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว 

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือ
หยุดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการช่ัวคราวหรือถาวรก็ได้ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่ได้รับประโยชน์หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการพิจารณา
เห็นว่าการไม่ทำการสับเปลี่ยนหรือหยุดการสับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมหรือยกเลิกผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และ/
หรือช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเงื่อนไข/วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นได้ใน
ภายหลัง โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสำคัญ 

8.2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดย
ติดต่อท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้า
มี) ซึ่งสามารถรับคำสั่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุน หรือเป็นผู้ทำหน้าที่ในการเสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนดังกล่าว หรือทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือวิธีอื่นๆ ท่ีบริษัทจัดการอาจเพ่ิมเตมิหรือเปล่ียนแปลงวิธีการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน
ที่เป็นการให้บริการโดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
บริษัทจัดการภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 

(1) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นความประสงค์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทุกวันและเวลาทำการที่กำหนดให้เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน 
ในราคาหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

(ข) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการส่ังซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น 

(ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของบริษัทจัดการให้ชัดเจนครบถ้วนถูกต้อง โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จำนวนเงิน หรือจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จะออกจากกองทุนต้นทางและชื่อกองทุนปลายทางที่ต้องการจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และนำไปยื่นท่ี
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
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หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เพ่ือ
เป็นหลักฐาน 

(ง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลาย ๆ รายการในวันทำการเดียวกัน บริษัทจัดการจะจัดเรียงลำดับทีละ
รายการ (1ต่อ 1) ตามลำดับก่อนหลังของการทำรายการ 

(จ) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบคำขอ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ใน
รายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน 

(ฉ) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้บริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกวา่ทีบ่ริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมดในรายการดังกล่าว 

(ช) ในกรณีที่ผู ้ถือหน่วยลงทุนได้ยื ่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไม่
สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตาม
ข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการท่ีบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ย่ืนคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ท้ังน้ี 
การยกเลิกคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน 

(ซ) ในกรณีท่ีเป็นการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) การ
ลดจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี) ที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทาง (ถ้ามี) จะทำภายใน 4 วันทำการถัดจากวันท่ีทำการซ้ือขายหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจำนวน
นั้นหรือวันท่ีคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นได้ แล้วแต่กรณี 

(ฌ) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถเพิกถอนคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการได้ทำการสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์แล้ว เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ 

(ญ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามท่ี
บริษัทจัดการเห็นสมควร ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการใช้สิทธิปิด
รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

(2) Tele – bank 

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยมีวิธีการรับชำระและการ
เก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

(3) Internet 

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีความประสงค์ในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตสามารถ
ขอใช้บริการดังกล่าวได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ใน ข้อ 6.2.5 "วิธีการขายหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธนาคาร
ทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)" และข้อ 7.4.5 "วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดย
ผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)" 

(ข) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของ    
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน 
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(ค) ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการทำรายการ อนึ่ง วงเงิน
ดังกล่าวเป็นวงเงินที่แยกต่างหากจากวงเงินโอนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตปกติของผู้ถือหน่วยลงทุน  
ท่ีมีอยู่กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกวา่ทีบ่ริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมดในรายการดังกล่าว 

(ง) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยผ่าน
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ี
ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน 

(จ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทำรายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตที่ปรากฏอยู่กับธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ 

(ฉ) ผู้สับเปล่ียนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตไม่ได้ 
หากได้ทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิด
จากระบบงานท่ีให้บริการในเร่ืองดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการสอบสวนข้อผิดพลาดและแก้ไขใหเ้สร็จ
สิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด 
เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้ 

(ช) ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ การลด
จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางจะทำภายใน 4 วันทำการถัดจากวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นหรือวันที่คำนวณราคารับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนนั้นได้ แล้วแต่กรณี 

ทั้งนี้ ผู้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสามารถสอบถามผลการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคาร
ทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ในวันทำการถัดไป 

(ซ) ในกรณีที่ผู ้ถือหน่วยลงทุนได้ยื ่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไม่
สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 
10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการที่บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ย่ืนคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ท้ังน้ี 
การยกเลิกคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน 

(ฌ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามท่ี
บริษัทจัดการเห็นสมควร ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการใช้สิทธิปิด
รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

(4) ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  

บริษัทจัดการจะรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น scb easy , scbam fund click 
เป็นต้น และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดที่บริษัทจัดการ  

กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หลักเกณฑ์ข้างต้น
ด้วย เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน 

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงช่องทางการสับเปลี่ยน และ/หรือเงื่อนไข/วิธีการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้างต้นได้ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือ 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความ
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เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะ
คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  

 
8.3 การดำเนินการเมื่อมกีารสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซ่ึงได้รับมอบหมายจากบริษัท
จัดการจะจัดส่งเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่คงเหลือของกองทุนต้นทาง และ กองทุนปลายทางของ
บริษัทจัดการ ใบยืนยันการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) พร้อมใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ใน
กรณีที่ไม่ระบุที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน
ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 10 
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น 

 
8.4 การกำหนดเวลาและราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทุน 

(1) การกำหนดเวลาในการรับคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัท
จัดการกำหนดได้ตามวนัและเวลาการท่ีสอดคลอ้งกับการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีกำหนดไว้ในข้อ 6 และ
ข้อ 7 ตามลำดับ 

(ก) กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร หรือ
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดในวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถือว่า
เป็นรายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น และการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่าน เคาเตอร์ธนาคาร หาก
ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดในวันทำการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หรือทำรายการในวันหยุด ให้ถือว่าเป็นรายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป ท้ังนี้ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะไม่สามารถทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตนอกเหนือจาก
ช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด 

(ข) กรณีติดต่อกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่นอกเหนือจาก (ก) 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ในวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถือเป็น
รายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น และหากทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจาก
ช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดในวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือทำรายการในวันหยุด ให้ถือว่าเป็น
รายการของวันทำการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนถัดไป 

(2) ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

(ก) กรณีกองทุนต้นทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำ
การซื้อขายที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนแล้ว ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน    (ถ้ามี) 

(ข) กรณีกองทุนปลายทาง การคำนวณราคาสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันทำการ
ซื้อขายที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ วันทำการซื้อขายดังกล่าวจะเป็นวันทำการก่อนวันที่กองทุนได้รับเงินจาก
กองทุนต้นทาง ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วบวกด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก ผู้ถือ
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

 
8.5 การเปล่ียนแปลงกำหนดเวลาและราคาขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.4 และ/หรือเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
กำหนดการ วิธีการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยไม่ขัดกับรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้ ในการดำเนินดังกล่าว
บริษัทจัดการคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก  
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนท่ัวไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะพิจารณาปฏิเสธการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณี
ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการเพ่ือรักษาประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
8.6 ข้อสงวนสิทธิในการสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุน 

8.6.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู ้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมด
เสียชีวิต 

8.6.2. เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลย
พินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธท่ีจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมี
ถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและ
ดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

8.6.3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสับเปลี่ยนดังกล่าว
ขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้
เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื ่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  
 
9. การชำระค่ารับซ้ือคืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงิน :  

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชำระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ รวมถึงกรณีอื่นใดที่เป็นไปตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด โดยบริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป ซ่ึงข้ันตอนที่กำหนดต้อง
สามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย  
 
10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำส่ังขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีท่ีกำหนดไว้ ซ่ึงต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้ 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรือ 

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซ่ึง
เหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 

(2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
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ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิด
เป็นอัตราต้ังแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 

(3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป 
และคิดเป็นอัตราต้ังแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(ก) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน
นั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(ข) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด 
ๆ โดยพลัน 

(ค) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการ
เลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสำนักงานโดยพลัน ทั ้งนี ้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู ้ด ูแลผลประโยชน์
ดำเนินการแทนก็ได้ 

(ง) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับ
วันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง  

 
11. การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :  

11.1 บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับ
ไว้แล้วหรืออาจหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีท่ีกำหนดไว้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณี
ดังต่อไปน้ี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซ้ือขายได้ตามปกติ 

(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล 

(ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 

(ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้ การไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) สามารถกระทำไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน 

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น 
ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ 

(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่กองทุน
รวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม 
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(ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซ่ึง
เหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน 
แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้ 

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเก่ียวข้องกับการกระทำดังต่อไปน้ี 

1. การกระทำท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เก่ียวกับ การป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 

3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย  
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู ้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระสำคัญ 

(5) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ
จัดการของตนอันเนื ่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของ
เงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของ  
ผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ
การค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนและการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าซ่ึงให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ 

(6) อยู่ในระหว่างดำเนินการเพ่ือเลิกกองทุน ท่ีระบุไว้ในข้อผูกพันข้อ 22.1.1 (2) 

11.2 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคำส่ังซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

(1) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำส่ังซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่
ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อ    
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำส่ังซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน 

(2) บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน
หน่วยลงทุน พร้อมทั ้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนเปิดนั ้นให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน 

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1(1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทำการ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปน้ี ก่อนการเปิดรับ
คำสั่งซ้ือหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

(ก) บริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ
กองทุนเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทำการ
ก่อนวันเปิดรับคำส่ังซ้ือหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

(ข) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
เปิดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึง
การเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการอาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนก็ได้ 
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11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัท
จัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วย
ลงทุนที่ถูกต้องต้ังแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใดๆ โดยพลัน  

 
12. การหยุดขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจำเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือ คำส่ัง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เปน็การช่ัวคราว ตามระยะเวลาท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ 
ท้ังนี้ ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลา
หยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้   
 
13. เง่ือนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

13.1 บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลที่ซื้อหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าท่ีของบริษัทจัดการ 

13.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(ก) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย (ซึ่งไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมด
เสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีคำส่ังเป็นอย่างอื่น) 

(ค) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้ 

ท้ังนี้ ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณี
ที่ผู้รับโอนยังไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้
บริการกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน และชำระค่าธรรมเนียม การโอน
ตามหัวข้อค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนท่ีระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนพร้อม
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอน
หน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับต้ังแต่วันท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว 

13.3 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการโครงการจัดการกองทุน การรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน
ของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏเิสธ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่
รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่น
ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 
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13.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการลงทะเบียนโอน
หน่วยลงทุนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  
  
14. การจ่ายเงินปันผล :  
 
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปนัผล : ไม่จา่ย 

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : ไม่ม ี

14.3. กำหนดเวลา วิธกีาร และข้อจำกัดในการจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน : ไม่มี 
 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ่ประมาณการได้ที ่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ท้ังหมด) :  

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
รวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ี
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณ
การ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จำนวนผู้ถือหน่วย
ลงทุน เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือ
เปล่ียนแปลงไป โดยการปรับเพ่ิมข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กำหนด  

 
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วย
หนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

ในกรณีท่ีกองทุนถึงเป้าหมายการเลิกกองทุนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ก่อนระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามระยะเวลาที่บริหาร
จัดการจริง 

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุน
ปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุน
ปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 ล้าน
บาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 900 ล้านบาท ในอัตราท่ีกองทุน
ต้นทางกำหนด และเรียกเก็บจากมูลคา่ทรัพย์สินสุทธ ิ100 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนดเป็นต้น 
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15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหัก
ด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนและ
ค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันท่ี
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทุนรายปี :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
รวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ 
วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

15.2.4. ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ไม่มี  

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจำหน่าย :  

ไม่มี  

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อน
หักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่นท่ี
เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

ทั้งนี้ เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 15.2.1 - 
15.2.5 จะต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมรวมของกองทุน 

(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือวัตถุประสงคใ์นการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก ไม่เกิน 2,140,000 บาท ซ่ึงจะเรียกเก็บจาก
กองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจำนวนที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ค่าอบรมเผยแพร่ความรู้ และสัมมนาแนะนำกองทุนรวม เป็นต้น 

(2) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการสอบบัญชี ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายตรวจสอบทรัพย์สินใน
ประเทศ และต่างประเทศ  

(3) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่ง หนังสือชี้ชวนรายละเอียดโครงการกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สำคัญ ส่วนข้อมูลกองทุนรวม รวมถึงเอกสารประกอบการขายอื่น ๆ  

(4) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ ตามอัตราที่ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศกำหนดเป็นการทั่วไป
ในการให้บริการ ตามที่จ่ายจริง แต่จะไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งน้ี 
อัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามท่ีผู้เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศเรียกเก็บ (ถ้ามี) 
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(5) ค่าจัดทำและ/หรือจัดส่งรายงาน ข่าวสาร ข้อมูลใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับกองทุน
รวมโดยตรง หนังสือบอกกล่าวประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงค่าประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน ตลอดจน
ข่าวสาร ข้อมูลที่บริษัทจัดการมีหน้าที่จัดทำ และ/หรือจัดส่งตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกำหนด  

(6) ค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบจองซื้อหน่วยลงทุน ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบสั่งขายหน่วยลงทุน ใบยืนยันการซื้อและ
ขายหน่วยลงทุน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่น ๆ เก่ียวกับกองทุนรวม  

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค และนำเงินเข้าบัญชีสำหรับการรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(8) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ SCB CASH MANAGEMENT ค่าสมุดเช็ค
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชี เป็นต้น  

(9) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งและ/หรือจัดการกองทุนที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ และ/
หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมคำขอจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
ของโครงการจัดการเป็นกองทุนรวม ค่าไปรษณียากร ค่าอากรแสตมป์ต่าง ๆ ค่าดำเนินงานอื่น ๆ เป็นต้น 

(10) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใด ๆ ของกองทุนรวมทั้งค่าใช้จ่าย
ในการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าสืบทรัพย์และ/หรือบังคับคดี ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เก่ียวข้องกับทางราชการ เป็นต้น  

(11) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของกองทุนรวม ได้แก่ ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการ
ดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าท่ีหรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

(12) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือ กฎหมายกำหนด  

(13) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุน รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ 

(14) ค่าใช้จา่ยทีเ่กิดข้ึนจากการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือเป็นหลกัประกันการลงทุนของกองทุนรวม 

(15) ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย (ถ้ามี) ท่ีปรึกษาการเงินอื่น ๆ (ถ้ามี)  

(16) ค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแลเก็บรักษา ปกป้องผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของ
กองทุนท่ีนอกเหนือไปจากท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี”  

(17) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade)  

(18) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในช่วงการชำระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เช่น ค่าตอบแทน           
ผู้ชำระบัญชี ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชำระบัญชีกองทุนรวม เป็นต้น  

(19) ค่านายหน้าซื ้อขายหลักทรัพย์ท ี ่ซื ้อหรือขายเพื ่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ ่งได้รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีอื่นๆตามท่ีกองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการ
ทำรายการในต่างประเทศ  

(20) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ
ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามท่ีจ่ายจริงรวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื่นใดเพ่ือให้กองทุนสามารถ
ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น  
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(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกี ่ยวข้องกับการใช้ดัชนีชี ้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ที่ทาง               
ผู้ให้บริการและ/หรือผู้พัฒนาดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ดังกล่าวเรียกเก็บจากการใช้บริการ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้แก่ผู้ให้บริการจัดทำ/พัฒนาดัชนีช้ีวัด/อ้างอิง (Benchmark) ตามท่ีจ่ายจริง  

(22) ค่าใช้จ่ายเก่ียวเน่ืองจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย เป็นต้น  

(23) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน ซึ่งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมตามจำนวนเงิน และเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกิน
ร้อยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เกินอัตราท่ี
กำหนด  

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมตามข้อ 15.1 - 15.2 รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม  

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปล่ียนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิ
ในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
 
15.3. ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหนว่ยลงทุน :  

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่
ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลง
อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียด
ดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุน
ปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุน
ปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 ล้าน
บาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราท่ี
กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจาก
กองทุนรวมต้นทางเพ่ิมเติมอีก เป็นต้น  

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง 
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไมเ่กินร้อยละ 3.21 ของมูลคา่หน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม
หรือแต่ละรายในอัตราที ่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื ่อนไขการเรียกเก็บหรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
รายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)  

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุน
ปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับ
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กองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 
100 ล้านบาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้าน
บาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนเพิ่มเติมอีก เป็นต้น  

อน่ึง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/วิธีการจัดเกบ็คา่ธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ลงทุนหรือผู้ถอืหนว่ยลงทุน โดย
จะเป็นไปเพ่ือประโยชนต่์อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอยา่งนอ้ย 1 วันก่อนการ
เปล่ียนแปลง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เวบ็ไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้
มี) 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 คา่ธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนว่ยลงทุนเข้า (Switching In) : มี  

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนเข้า ในอตัราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม
หรือแต่ละรายในอัตราที ่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื ่อนไขการเรียกเก็บหรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
รายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)  

อน่ึง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะ
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปล่ียนแปลง 
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนว่ยลงทุนออก (Switching Out) : มี  

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม
หรือแต่ละรายในอัตราที ่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื ่อนไขการเรียกเก็บหรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
รายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)  

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการ
เปล่ียนแปลง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้า
มี)  

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หนว่ย 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

หรือตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
จากผู้โอนในวันท่ียื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน  

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี  

ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเกบ็  
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รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ ในกรณีที่ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ 
การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีหายและอื่น ๆ ที่เกิดข้ึนจริง 
ซ่ึงพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน   

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี  

ตามท่ีจ่ายจริง  

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

- ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซ้ือหรือสั่งขายหน่วยลงทุน 

(1) กรณีสั่งซ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้อัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

(2) กรณีสั่งขายหน่วยลงทุน บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้อัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

- ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

(1) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะคิดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อย
ละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยคำนวณเข้าไปในราคาสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก  

(2) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะคิดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยคำนวณเข้าไปในราคาสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า 

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะคำนวณเข้าไปในราคาขาย หรือราคารับซื้อคืน หรือราคาสับเปลี่ยนเข้า หรือราคา
สับเปล่ียนออกโดยจะถูกนำส่งเข้าหรือตกเป็นของกองทุนท้ังจำนวน เพ่ือนำเงินดังกล่าวไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายใน
การซื้อขายหลักทรัพย์ในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ
อื่นๆ ตามท่ีกองทุนจะถูกเรียกเก็บเม่ือสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ เป็นต้น  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นให้สอดคล้อง
กับอัตราค่านายหน้าในการซื ้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนที่กองทุนเข้าลงทุน และ/หรือวิธีการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวในภายหลังได้ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่างผ่านเว็บไซต์ของบรษัิท
จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการ
ดำเนินการตามปกติของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ซึ่งพิสูจน์ได้
ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอ่ืนๆ ที่เกิดข้ึนจริง 
ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน/รับรองยอดหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการค้นหาเอกสารจาก
ศูนย์เอกสารของนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นต้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ
ลักษณะดังกล่าว  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราธรรมเนียมข้างต้นได้โดยไม่ต้อง
ดำเนินการแจ้งผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า โดยบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.3 รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
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ท้ังนี้ ในกรณีท่ีอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปล่ียนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิ
ในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

 
15.4. วธีิการคำนวณและตัดจ่ายคา่ธรรมเนียม :  

บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียม ตามข้อ 15.2.1 - 15.2.3 ทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดย
ใช้มูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในแต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณ
ค่าธรรมเนียม และเรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นรายเดือนหรือระยะเวลาอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนตามข้อ 15.2.6 (1) – (23) จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบญัชีบริษัท
จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั ้งจำนวน หรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตาม
ระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอาจพิจารณา
ประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผลเพื่อทยอยรับรู ้เป็นค่าใช้จ่ายเป็นรายวัน และจะปรับปรุง
รายการดังกล่าวทันทีที่ได้รับหลักฐานอย่างแน่ชัด ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ในความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเผยฐานการคำนวณอย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับข้อมูลสำคัญที่ผู้
ลงทุนควรทราบและในรายงานรอบประจำปี  

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชี 
และตามประกาศท่ีเกี่ยวข้องกำหนด 

กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ บริษัท
จัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนจากผู้ซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือกองทุนรวมที่ไปลงทุนในลักษณะท่ีซ้ำซ้อนกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมอ่ืน  

อน่ึง หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องมีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ใน
การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

 
15.5. การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 และ
อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขั้นสูงที่ระบุไว้ในโครงการได้ โดยจะดำเนินการ
ดังต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดำเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงภายใน 3 วันทำการ
นับแต่วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือ 
ณ สถานท่ีในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทนุ 
(ถ้ามี) เป็นต้น 

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเร่ืองดังกล่าวเม่ือบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงความสมเหตสุมผลกับสภาพปกตทิางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 
และจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่า       
ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนว่ย
ลงทุน (ถ้ามี) ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 2 
 

70 

 

(2.1) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไมน่้อย
กว่า 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน 

(2.2) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทำการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ใน
รอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัท
จัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังน้ี 

(ก) ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราข้ันสูงดังกล่าว 
บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู ้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนดังกล่าว 

(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว 
บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ 

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้กับกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ 

(3) การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.5 (1) วรรคสองหรือ (2.2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว  
 
15.6. หมายเหตุ :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ 15 รายการใด
รายการหนึ่งหรือหลายรายการได้ ทั้งนี้ ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  
 
16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ 
และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
 
16.1. วธีิการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ 
 
16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมจะคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนใน
ประเทศ บวกกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในส่วนท่ีลงทุนในต่างประเทศ  

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด/คำนวณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ เช่น 
การใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินต่างประเทศ การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ี
เป็นไปตามกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถึงท่ี
มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมในอนาคต  

ทั้งนี้ การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้แหล่งข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศของ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ณ วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เป็น
หลัก อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนด/คำนวณมูลค่ายุติธรรมของตรา
สาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศในภายหลังได้ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น เพ่ือให้สอดคลอ้ง/
รองรับระบบการดำเนินงานของบริษัทจัดการในอนาคต เป็นต้น รวมถึงในกรณีหากเกิดเหตุการณ์ เช่น เหตุการณ์
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ไม่ปกติทางการเมืองหรือสภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเหตุการณ์อื่นใดอันเป็นเหตุให้ไม่
สามารถใช้แหล่งข้อมูลดังกล่าวได้ เป็นต้น โดยการเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใน
ปัจจุบัน รวมถึงท่ีมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพ่ิมเติมในอนาคต กล่าวคือบริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงแหลง่ทีม่า
ของการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับราคา และ/หรืออัตราผลตอบแทนของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 
รวมถึงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีใช้อ้างอิง เช่น อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉลี่ยตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูล
และสามารถอ้างอิงได้ อาทิ Reuters หรือ APEX เป็นต้น  

2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี  

(2.1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ ภายใน 2 วันทำการ เว้นแต่วันทำการ
นั้นตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือวัน
ตามท่ีบริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติมในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ  

(2.2) คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน ภายใน 
2 วันทำการถัดไป ทั้งนี้ ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการ
คำนวณราคาดังกล่าว  

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังน้ี  

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป (ถ้ามี)  

(ข) วันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป  

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีไม่เปิดให้ซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและ
มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี้เพ่ิมเติมด้วย  

1. วันทำการก่อนวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณี
ท่ีเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน  

2. วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป ท้ังน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวม
กำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละคร้ังห่างกันเกินกว่า 1 เดือน  

3. วันที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมี
นัยสำคัญ โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป  

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดย
ประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป  

3. การประกาศราคามูลค่าและราคาตามวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  

(3.1) การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้  

(ก) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม
ตามหลักสากล  

(ข) คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล 
สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วน
มูลค่าหน่วยลงทุนเพ่ือใช้ในการคำนวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งท่ี 5 ทิ้ง  

(ค) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.1)(ข) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตำแหน่งท่ี 5 ท้ิง และประกาศราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ีคำนวณได้ใน (3.1)(ข)  
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(ง) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล แต่ใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งท่ี 5 ทิ้ง  

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวม  

(3.2) บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบโดยการประกาศทาง Website ของบริษัท
จัดการ: www.scbam.com หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม เช่น NAV Center: www.thaimutualfund.com หรือ
หนังสือพิมพ์รายวัน เป็นต้น 

(3.3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานท่ีทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน บริษัท
จัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้  

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เม่ือมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้  

(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  

(2) เมื่อมีเหตุท่ีบริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นต้ังแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว 

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
ภายใน 3 วันทำการ  

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ผ่าน Website ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com หรือช ่องทางอื ่นที ่ เหมาะสม เช ่น NAV Center : 
www.thaimutualfund.com หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน เป็นต้น  

อนึ่ง หากมีเหตุทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศผ่าน Website ของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาประกาศผ่านช่องทางอื่นแทน เช่น NAV Center หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่นใดท่ี
เหมาะสม เป็นต้น  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงช่องทางการประกาศอ่ืนแทนการประกาศผ่าน Website ของบริษัท
จัดการ เช่น NAV Center หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่นใดท่ีเหมาะสมโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
 
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือตา่งจาก
ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัท
จัดการจะจัดทำและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาด ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันท่ี
พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสำเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการเพื่อให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปน้ี  

(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง  

(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

(3) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  

(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง  
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ในกรณีท่ีเหตุของความผิดพลาดซ่ึงทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหน่ึงมีผลต่อเน่ืองต่อการคำนวณ
ราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วย
ลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย  

2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิด
เป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคำนวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง
นับแต่วันที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้องและดำเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะ
วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ ้นไปและคิดเป็น
อัตราส่วนต้ังแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง  

(1) จัดทำรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการ
ถัดจากวันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการ
ถัดจากวันที่คำนวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
ดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อยดังต่อไปน้ี  

(ก) ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้อง  

(ข) ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง  

(ค) สาเหตุท่ีทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  

(ง) การดำเนินการของบริษัทจัดการเม่ือพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  

ทั ้งนี ้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีสำเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที ่ทำการของบริษัทจัดการ เพื ่อให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ดำเนินการโดยวิธีการใดๆ เพ่ือให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบช่ือกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน 
เดือน ปี ที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
ตาม (1)  

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและดำเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้งทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคาภายใน 5 วัน
ทำการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว  

(5) จัดทำรายงานมาตรการป้องกันเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนา
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดทำตาม (1) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคานั้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไมอ่าจควบคุม
ได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสำเนาเอกสารท่ี
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้
แทน  

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี  

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ำกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติ
ดังนี้  

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

หากปรากฏว่าผู้ซ้ือหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุน 
ท่ีจะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลด
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จำนวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ 
แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคร้ังสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยหรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว  

(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหรือจ่ายเงิน
ของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับสว่นตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏ
ว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน  

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติ
ดังนี้  

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพ่ิมจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นจำนวน
ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหรือจ่ายเงินของ
กองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซ้ือหน่วยลงทุน  

(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง  

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ 
หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา  
ที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว  

ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมลูค่า 
ไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 
5 วันทำการนับแต่วันที่ผู ้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา  

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตาม 
(2) (ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้  

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ (ถ้ามี) ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคา
ให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้  

 
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :  
 
17.1. ช่ือบริษัทจัดการ :  

ช่ือ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด  
 
17.2. ช่ือผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ช่ือ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
 
17.3. ช่ือผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
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ไม่มี 
 
17.4. ช่ือของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ช่ือ :  

สิทธิ หนา้ที่ และความรับผิดชอบ :  
 
17.5. ท่ีปรึกษา :  

17.5.1. ช่ือท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ช่ือ :  

17.5.2. ช่ือท่ีปรึกษากองทุน :  
 
17.6. ผู้สอบบัญช ี:  

ช่ือ : นาย เทอดทอง เทพมังกร  

ช่ือ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้  

ช่ือ : นาย ประวทิย์ วิวรรณธนานุตร์  

ช่ือ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธช์ัย  

ช่ือ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์  

ช่ือ : นางสาว รฐาภัทร ลิม้สกุล  

ช่ือ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา  

ช่ือ : นาย สุชาติ พานิชยเ์จริญ  

ช่ือ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน  

ช่ือ : นางสาว วันด ีเอี่ยมวณิชชา  

ช่ือ : นาย เกียรตศัิกด์ิ วานิชย์หานนท์  

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ผูส้อบบัญชี) :  

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเปน็บุคคล
ท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
17.7. การแต่งต้ังคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไม่มี  
 
17.8. Prime Broker: - 
 
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม :  
 
18.1. วันท่ีสิ้นสดุรอบบญัชี : วันท่ี  เดือน  
 
18.2. วันท่ีสิ้นสดุรอบบญัชีคร้ังแรก : วันที่  
 
18.3. รายละเอียดเพ่ิมเติม :  



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 2 
 

76 

 

วันที่ส้ินสุดรอบบัญชี ประมาณ 1 ปีนับแตว่ันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม  
 
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการ
จัดการ :  

การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีจัดการ ให้กระทำโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
หรือการขอให้สำนักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนตามมาตรา 129/1  

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมี
จำนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื่อคำนวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 55 
หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยัง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมติน้ัน  

ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยสำนักงานอาจกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการแก้ไข
โครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้  

(1) การเปล่ียนแปลงข้อกำหนดเก่ียวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนท่ีไม่ทำให้สิทธิท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง  

(3) การเปล่ียนแปลงประเภทของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนท่ีสอดคล้องกับนโยบาย
การลงทุน 

(4) การคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ซ่ึงได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(5) การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวจะนำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้รับไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็น
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการจัดต้ัง
และจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ      

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

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทำให้
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลีย่นแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนท้ังปวง  

ในกรณีดังตอ่ไปนีใ้ห้ถือว่าสำนักงานใหค้วามเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเร่ืองดังกล่าว  

(1) การแก้ไขเพ่ิมเติมซ่ึงมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึน ในกรณีดังนี้  

(ก) การลดมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน  

(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(ค) การเพิ่มจำนวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

(ง) การเพ่ิมความถี่ของการส่งคำสั่งซ้ือขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของ
กองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ  

(จ) การลดเวลาส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และคำส่ังท่ีออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว  

(3) การแก้ไขเพ่ิมเติมช่ือและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง  
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(4) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แล้ว  

(5) การแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด ให้เป็นไปตามท่ีประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด  

การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน นอกเหนือจากวรรคสามและวรรคสี่ บริษัทจัดการ
จะย่ืนคำขอเป็นหนังสือพร้อมท้ังเอกสารหลักฐานประกอบคำขอท่ีถกูต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนผ่าน
ระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน และชำระค่าธรรมเนียมต่อสำนักงานเมื่อสำนักงานได้รับคำขอพร้อมท้ัง
เอกสารหลักฐานประกอบคำขอท่ีถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว  

การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการ ไม่ว่าจะกระทำตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือภายใต้
กรอบการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายและเผยแพร่ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีมติให้
แก้ไข หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือให้ถือว่าจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี  

อย่างไรก็ดี ในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนคร้ังใด ไม่ว่าจะโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโดยการส่ง
หนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากผู้ถือหน่วยลงทุนเห็นว่า มติของผู้ถือหน่วยลงทุนในครั้งนั้นไม่ชอบด้วย
กฎหมายหรือบริษัทหลักทรัพย์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 129/2 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข หรือวิธีการท่ีกำหนดตามมาตรา 129/3 ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 คนและมีหน่วยลงทุนนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวยหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น จะ
ร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติของผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งนั้นก็ได้ แต่ต้องร้องขอต่อศาลภายใน 45 วันนับแต่วันท่ี  
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้แก้ไข  

ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนใช้สิทธิขอเพิกถอนมติตามมาตรา 129/4 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปน้ี  

(1) จัดทำและส่งรายงานการใช้สิทธิดังกล่าวต่อสำนักงานโดยไม่ชักช้า  

(2) จัดทำและส่งรายงานเพ่ือแสดงความคืบหน้าของการดำเนินการดังกล่าวให้แก่สำนักงานทุกรอบระยะเวลา 6 
เดือนนับแต่วันท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนใช้สิทธิขอเพิกถอนมติ หรือเม่ือมีเหตุการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ  

(3) เปิดเผยรายงานตาม (1) และ (2) ในลักษณะท่ีผู้ลงทุนท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้  

บริษัทจัดการอาจดำเนินการเพิ่มเติมจำนวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนได้ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดย
ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

การใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน : ห้ามมิให้กองทุนต้นทางลง
มติให้กองทุนปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางไม่สามารถดำเนินการเพ่ือขอมติได ้เนื่องจากตดิ
ข้อจำกัดห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานได้ หากได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหน่วยของกองทุนปลายทางในส่วนที่เหลือ ยกเว้นกรณีกองทุน
ปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุน
ปลายทางได้สูงสุดไม่เกินหน่ึงในสามของจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง  

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการเป็นไปตามที ่กำหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
 
20. ข้อกำหนดอื่น ๆ :  

20.1 บริการข้อมูลกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือวิธีการ ใน
การนำส่ง เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการถึง ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วย
ลงทุน รวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบการตอบรับข้อมูลอื่น (ถ้ามี) เช่น ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยถือ
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ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 30 
วันก่อนวันเริ่มดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยจะติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงาน
ใหญ่ และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการนำส่ง และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดในลักษณะทำนองเดียวกันนี้ ซ่ึง
บริษัทจัดการได้คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ในการนำส่ง
จดหมาย/หนังสือถึงผู้ถือหน่วยลงทุน อาทิ กรณีการแก้ไขโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม 
บริษัทจัดการจะดำเนินการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือ
ประกาศท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในอนาคต  

20.2 การถือหน่วยลงทุนเกินหน่ึงในสาม  

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนท่ี
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้น
ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการ
ถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นให้มีจำนวนไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนท่ี
จำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวมน้ันภายในระยะเวลาท่ีประกาศกำหนด หรือดำเนินการเลิกกองทุนรวมน้ัน
ทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการ
จัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล  

20.3 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (soft commission)  

20.3.1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการ
ใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั ้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาท
โดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ  

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้
กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)  

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัท
ต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย  

20.3.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตามข้อ 20.3.1 บริษัทจัดการจะ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชีและรายงานรอบระยะเวลาหกเดือน
ด้วย  

20.4 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ใน
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้ข้อมูล และ/
หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ 
ยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้  

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัท
จัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือ 
จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ไม่ครบถ้วน
เพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือกฎหมายต่าง ๆ 
ท้ังนี้ ตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด  
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(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็น
ช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ  

(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ  
นอกจากนี้ ผู ้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ
เปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่หน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายต่าง ๆ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ  

ทั้งนี้ คำว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คำว่า “กฎหมายต่าง ๆ” นั้น ให้มี
ความหมายรวมถึงกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ท่ีกองทุนรวมได้มีการลงทุนในประเทศนั้น ๆ ด้วย  

20.5 ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน :  

ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกินหน่ึง
ในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
การยกเว้นหรือเห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด  

ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน 
ดังนี้  

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหนว่ยลงทุน
ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน  

(2) การจำกัดสิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงมีสาระสำคัญดังต่อไปน้ี  

(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดท่ีถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนจะถูกจำกัดสิทธิรับเงิน
ปันผลในส่วนท่ีถือเกินน้ัน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปน้ี  

1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม  

2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน  

(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนท่ีถูกจำกัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน  

(ค) ในระหว่างการดำเนินการเพ่ือยกเงินปันผลให้เป็นรายไดข้องแผ่นดินบริษัทจัดการจะจัดทำบัญชีและแยกเงิน
ปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม โดยไม่นำมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุนรวม  

(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม 
และในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่
นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจำนวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั้นมีบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดน้ัน บริษัทจัดการจะนับคะแนน
เสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจำนวนท่ีถืออยู่  

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ  
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20.6 ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน  

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซ่ึง
ต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้
สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) 
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคล
ธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ ่งมีถิ ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ ่งมีถิ ่นที่อยู ่ทางภาษีใน
สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลัง
ดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรยีก 
FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบคุคล
สัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า
เพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภท
ต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  

ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะ
ได้รับผลกระทบท่ีสำคัญในสองกรณี คือ  

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย
ทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซ่ึงอาจ
รวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะเร่ิมต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 
เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตาม
ข้อกำหนดของ FATCA (ซ่ึงรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น 
NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมท้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน 
และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธ
หรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำ
ให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนตอ่ไปได ้และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีก
ต่อไป  

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของ  
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวม
สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องได้ บริษัท
จัดการและกองทุนรวม (ซ่ึงรวมท้ังผู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝาก
ทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังน้ี  

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมาย
ต่างประเทศที่เก่ียวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ 
ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ 
ให้กับหน่วยงานของรัฐท้ังในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง  

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบ
ความเก่ียวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมลูตาม
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หัวข้อท่ีกำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูล
เมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั ้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
ข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว  

(3) ดำเนินการอ่ืนใดเพื่อใหส้อดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบ
ที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความ
เหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามท่ีบริษัทจัดการแจ้งน้ีแล้ว และ/หรือได้
ดำเนินการตามข้อตกลงท่ีได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี  

(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว  

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง ทั้งน้ี 
ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย  

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพ่ิมข้ึน หากมีการดำเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น  

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ
กระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามท่ี
กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็น
พลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกำหนด) เท่าน้ัน  

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกำหนดเพ่ือรองรับการดำเนินการตามท่ีบริษัทจัดการได้สงวน
สิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ 
โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอ่ืนใดที่ราชการกำหนด โดยไม่
จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  

20.7 ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ 
กฎ เกณฑ์ ที่เกี ่ยวข้องกับการลงทุนและ/หรือการจัดการกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง/
เปล่ียนแปลงในเร่ืองดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะดำเนินการตาม
แนวทางท่ีประกาศกำหนด และถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

20.8 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไมไ่ด้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการจะ
อ้างอิงท่ีอยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนาเพ่ือการวางทรัพย์ในกรณีท่ีต้องมีการวางทรัพย์ 

 
21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศกำหนด : 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยน
ให้บริษัทจัดการรายอ่ืนเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วย
ลงทุนที ่จำหน่ายได้แล้วทั ้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที ่รู ้หรือควรรู ้ว ่าไม่สามารถดำรง
เงินกองทุนได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สำคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
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ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป  
 
22. ผลบงัคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำส่ัง
ที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์
ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำส่ังดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรือคำส่ังนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน
รวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทนุรวม 
ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วย
ลงทุนท้ังปวง 

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการ
จัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดใน
โครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม  

 



 
 
 

 

 

 

 

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน 
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1. บริษัทจัดการ :   

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด   

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 และความรับผิดชอบในการดำเนินการดังต่อไปน้ี   

(1) การบริหารกองทุนรวม   

(ก) ย่ืนคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซ่ึงเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุน
รวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อ
ประชาชนคร้ังแรก   

(ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด   

(ค) นำเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่าง ๆ และซ้ือขาย จำหน่าย สั่งโอน 
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุน
ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(ง) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุ้นอยู่เท่าที่จำเป็นเพ่ือรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)   

(จ) ดำเนินการเพ่ิมจำนวนเงินทุนของกองทุนรวม ตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด   

(ฉ) ดำเนินการเพ่ิมจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซ้ือคืนในวัน
ทำการถัดจากวันที่ซ้ือขายหน่วยลงทุนจำนวนน้ัน หรือวันที่คำนวนราคาขายหรือราคารับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนของวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ันได้ แล้วแต่กรณี 

(ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม   

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

(ฌ) ดำเนินการฟ้องร้องคดีในนามของบริษัทจัดการเพ่ือรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีที่มีบุคคลใด ๆ รอนสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม   

(2) การรับ และการจ่ายเงินของกองทุนรวม   

(ก) จัดให้มีการรับ และจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน และกองทุนรวม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนรวมที่กำหนดไว้ในหนังสือ 
ชี้ชวนส่วนโครงการหัวข้อ "ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม"   

(ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วน
โครงการหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"   
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(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือการจัดการกองทุนรวม   

(ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซ่ึงมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เร่ือง "คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเง่ือนไขในการเปลี่ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ที่
กำหนดไว้ในข้อ 2  

(ข) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ วิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด   

(ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี   

(ง) จัดให้มีผู้ชำระบัญชีกองทุนรวมเม่ือยุติหรือเลิกกองทุนรวม ทั้งน้ี โดยความเห็นชอบของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(จ) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะบุคคลข้ึนทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น   
ที่ปรึกษากฎหมาย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ   

(ฉ) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร   

(ช) แต่งตั้งทนายความ เพ่ือติดตาม ทวงถาม และดำเนินคดี รวมทั้งดำเนินการใด ๆ เพ่ือการรับชำระหน้ี 
หรือเพ่ือปกป้องสิทธิประโยชน์อื่นใดของกองทุนรวม   

(4) การดำเนินการอื่น ๆ   

(ก) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์   

(ข) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซ่ึงทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด   

(ค) จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน   

(ง) จัดทำรายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพ่ือกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทำการน้ัน   

(จ) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพ่ือกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุก
สิ้นวันทำการน้ัน   

(ฉ) จัดทำรายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด ในกรณีที่มิได้เกิด
จากการลงทุน หรือได้หลักทรัพย์มาเพ่ิมเติม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด   

(ช) จัดทำรายงานทุกรอบปีบัญชีเพ่ือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และการส่งรายงานให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะส่งผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จัดไว้ เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามข้อ 22.1.1 
และ ข้อ 22.1.2 ก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งน้ี ในกรณีจัดทำรายงาน
ตาม (ฐ) ตามปีปฏิทิน ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพ่ือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี 
ขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี   

(ซ) จัดทำหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนควรทราบใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพ่ือแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปีบัญชีและส่งใหแ้ก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่
วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชีน้ัน ยกเว้นกองทุนรวมเปิดที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงคร้ังเดียวและรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งล่วงหน้า ซ่ึงระบุเวลาไว้แน่นอน (Auto Redemption) ไม่ต้องจัดทำหนังสือ    
ชี้ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี   

(ฌ) แจ้งการแก้ไขเพ่ิมเติมจำนวน และมูลค่าหน่วยลงทนุที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ณ วัน
ทำการสุดท้ายของเดอืน ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือนภายในวนัทำการที่ 20 ของเดือน
ถัดไป   
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(ญ) แจ้งการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วกรณีอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ (ฌ) ให้ 
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมน้ัน   

(ฎ) ปฏิบัติการอื่น ๆ เพ่ือให้ถึงซ่ึงวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน   

(ฏ) ยกเลิกกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 22 “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”   

(ฐ) จัดทำรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพ่ือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลา 6 เดือนน้ัน และส่งรายงานดังกล่าวใหผู้้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว 
โดยรายงานดังกล่าวจะแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และการส่งรายงานให้แก่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
จัดไว้  เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามข้อ 22.1.1 และ ข้อ 22.1.2 ก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำ
หรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งน้ี ในกรณีจัดทำและส่งรายงานตามวรรคหน่ึงตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการ
จะยกเว้นไม่จัดทำและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับปีบัญชีน้ัน   

(ฑ) จัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดตามข้อ (ช) และ (ฐ) ไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซ้ือขาย
หน่วยลงทุน เพ่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้และจัดสำเนาให้เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ   

(ฒ) จัดส่งและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน และจัดให้มีหนังสือ    
ชี้ ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   

(ณ) จัดทำและส่งข้อมูลการจัดการกองทุนรวมให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด   

(ด) ชี้แจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมี
นัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการ
เปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม   

(ต) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 22 

(ถ) ดำเนินการติดตามทวงถาม ดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ เพ่ือการรับชำระหน้ีหรือปกป้องสิทธิ
ประโยชน์อื่น ๆ ของกองทุนรวม   

(ท) ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัท
จัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพ่ิมเติมในอนาคต  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว ทั้งน้ี ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์
ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งน้ัน ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือ
โครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว  

เง่ือนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :   

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคำสั่งของสำนักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการ
ตามที่จำเป็นเพ่ือให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ ซ่ึงรวมถึงการส่งมอบเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่  
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2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :   

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   

ที่อยู่ : ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19  

1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ  

เเขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140   

โทรศัพท์ 02-470-3207   

หรือผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์   

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งน้ี ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในหัวข้อหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ “ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”   

(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเง่ือนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งน้ีโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์   

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม 
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้เป็นหน้าทีข่องบริษัทจัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่จะมี
แก้ไขเพ่ิมเติมในอนาคต   

(2) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ทรัพย์สินของลูกค้ารายอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุนและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมจนกว่า 
ผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อย 
หรือจนกว่าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง   

(3) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 และพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรืองดเว้นกระทำ
การตามมาตรา 130 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะ
รายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า   

(4) ตรวจตราและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สินต่างๆ 
ที่กองทุนรวมได้มาหรือจำหน่ายไป ซ่ึงผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดูแลการเบิกจ่ายหรือได้รับฝากไว้ตาม
ข้อ (2) ให้เป็นไปตามคำสั่งการจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม   

หากมีเหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรือส่งมอบเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ดังกล่าวในวรรคหน่ึง ว่าไม่เป็นไปตามคำสั่งการจัดการทรัพย์สิน เป็นเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือ
ปลอม ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดำเนินการแจ้งเหตุดังกล่าวแก่บริษัทจัดการทันที   

(5) เปลี่ยนแปลง จำหน่ายและโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคำสั่งของบริษัท
จัดการ เม่ือเห็นว่าการน้ันถูกต้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ   

(6) จัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้น
กระทำการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามมาตรา 125 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งน้ี ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว   

(7) จัดทำรายงานถึงผลในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดทำบัญชีแสดงการรับ
จ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ฝากไว้   
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(8) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้คำนวณตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด 

(9) พิจารณาเกี่ยวกับการที่จะให้ความเห็นชอบในการดำเนินการของบริษัทจัดการตามที่กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น   

(ก) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่      
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เม่ือบริษัทจัดการมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่
สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล   

(ข) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซ้ือหรือ
คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำส่ังซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เม่ือมีเหตุ
จำเป็น ทำให้ไม่สามารถ จำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างสมเหตุสมผล 
หรือไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็น
อื่นใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน   

การดำเนินการให้ความเห็นชอบดังกล่าวข้างต้นผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องดำเนินการจัดทำการให้ความ 
เห็นชอบเป็นหนังสือ และส่งให้แก่บริษัทจัดการเพ่ือใช้เป็นหลักฐานโดยทันที และแจ้งให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทันทีทุกคร้ังที่เกิดกรณีตาม (ก) โดยจัดทำรายงานในเร่ืองดังกล่าวเป็น
หนังสือ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(10) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ที่ออกโดยกฎหมายดังกล่าว   

(11) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเม่ือได้รับ
คำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพ่ือประโยชน์ของ   
ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม   

(12) จัดทำความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการและจัดส่งให้บริษัทจัดการเพ่ือใช้
ประกอบการจัดทำรายงานกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือ  
ปีปฏิทิน ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบปีบัญชี และวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี
บัญชีหรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี   

(13) โอนเงินให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของผู้ชำระบัญชีเพ่ือเฉลี่ยจ่ายคืนค่าหน่วยลงทุนให้      
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่คงเหลืออยู่หลังจากที่ผู้ชำระบัญชีชำระบัญชีโครงการจัดการ
กองทุนรวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด   

(14) ในกรณีที่ ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามเง่ือนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดของกองทุน
รวม ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพ่ือให้การดำเนินการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมด
ของกองทุนรวมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ และ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ดำเนินการต่อได้ทันที   

(15) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และก่อนที่ผู้ชำระบัญชีจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังคงต้องรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่า
จะจดทะเบียนเลิก กองทุนรวม   

(16) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนหน้าที่และความ 
รับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่มีในปัจจุบัน และที่มีแก้ไข
เพ่ิมเติมในอนาคต 

(17) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องจัดให้มีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม เช่น ที่ศูนย์รับฝาก
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หลักทรัพย์ในต่างประเทศ หรือพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินอื่น เพ่ือทำหน้าที่เก็บรักษา
ทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม   

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

คู่สัญญาตกลงเก็บรักษาข้อมูลที่ได้ล่วงรู้มาเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะ
เป็นการเปิดเผยโดยอำนาจกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง เพ่ือประโยชน์ของ  
ผู้ถือหน่วยลงทุน   

ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนเพราะความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง หรือการไม่กระทำการตามหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง 
บริวาร หรือบุคคลอื่นใดที่ทำงานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์   

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซ่ึง
รวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็นเพ่ือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซ่ึงการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพ่ือรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแล
ผลประโยชน์   

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้   

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
ไม่ว่าการกระทำน้ันจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็น
การเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็น
ธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้
ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน 

ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการ
ขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพ่ือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 

เง่ือนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :   

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใต้เง่ือนไขสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ เม่ือเกิด
กรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี ทั้งน้ีบริษัทจัดการจะกระทำได้เม่ือได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก่อน   

(1) เม่ือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือตามแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น   

(2) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง
อาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน   

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมาย
ดังกล่าว หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณี
อื่นใดอันจะมีผลเป็นการเพ่ิมภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับ
หน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน 

(4) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหน่ึงข้อใดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าด้วยเร่ืองคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซ่ึงออกตามความในมาตรา 121 แห่ง
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พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจาก
การตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็น
อย่างอื่น บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำ
การ นับแต่วันที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้น หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
กำหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไขเม่ือได้รับอนุญาตแล้วบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์อื่นแทนโดยพลัน 

(5) ในกรณีที่มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซ่ึงคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึง
ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม เรียกร้องให้มีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป         
ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ 

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :   

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมที่   

(1) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   

1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ  

เเขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140    

โทรศัพท์ 02-470-3207     

(2) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  

โทรศัพท์ 0-2009-9999 

(3) ธนาคารแห่งประเทศไทย   

273 ถนนสามเสน เขตบางขุนพรหม   

กรุงเทพมหานคร 10200   

โทรศัพท์ 0-2283-5353   

และ/หรือที่ผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

และ/หรือศูนย์รับฝากต่างประเทศ หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที่ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งเพ่ือเก็บรักษา
ทรัพย์สินในต่างประเทศ  

3. ผู้สอบบัญชี :   

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร  

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด  

100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี  

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  

กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท์ 0-2645-0080  
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ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้  

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด  

100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี  

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  

กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท์ 0-2645-0080  

ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์  

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด  

100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี  

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  

กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท์ 0-2645-0080  

ชื่อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย  

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด  

100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี  

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  

กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท์ 0-2645-0080  

ชื่อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์  

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด  

100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี  

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  

กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท์ 0-2645-0080  

ชื่อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล  

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด  

100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี  

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  

กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท์ 0-2645-0080  

ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา  

ที่อยู่ : เอส พี ออดิท จำกัด  

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์  

ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

โทรศัพท์ 0-2642-6172-4  
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ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ  

ที่อยู่ : เอส พี ออดิท จำกัด  

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์  

ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

โทรศัพท์ 0-2642-6172-4  

ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน  

ที่อยู่ : เอส พี ออดิท จำกัด  

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์  

ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

โทรศัพท์ 0-2642-6172-4  

ชื่อ : นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา  

ที่อยู่ : เอส พี ออดิท จำกัด  

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์  

ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

โทรศัพท์ 0-2642-6172-4  

ชื่อ : นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์  

ที่อยู่ : เอส พี ออดิท จำกัด  

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์  

ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

โทรศัพท์ 0-2642-6172-4 

บริษัทจัดการอาจเพ่ิมเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจำรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองทั่วไป  

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :   

ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)   

ที่อยู่ : ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 2  

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

เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์ 0-2128-2332-7 โทรสาร 0-2128-4625 
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หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

5. ผู้จัดจำหน่าย :   

ชื่อ :   

ที่อยู่ :   

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

ไม่มี  

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :   

ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)   

ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก   

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร   

กรุงเทพมหานคร 10900   

โทรศัพท์ 0-2544-3874-76 และสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ  

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้ง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในภายหลัง ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลทีส่ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพ่ือทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับ
การแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว   

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมในการปฏิบัตหิน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามที่กำหนด
ไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดและเง่ือนไขที่
กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   

(1) แจกจ่าย หรือจัดให้มีสถานที่สำหรับจัดวาง หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม ใบคำขอใช้บริการกองทุน 
ใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และใบสั่งขายหน่วยลงทุน คู่มือผู้ลงทุน เอกสารเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของกองทุน
รวม หรือเอกสารอื่นใดของกองทุนรวมตามที่กฎหมายหรือ ก.ล.ต. กำหนด ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ใน
การส่งเสริมการขาย   

(2) รับใบคำขอใช้บริการกองทุน ใบสั่งซ้ือ หรือใบสั่งขายหน่วยลงทุน และรับชำระค่าซ้ือหน่วยลงทุนจาก 
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนและชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวม ตลอดจนการจัดทำข้อมูลการสั่งซ้ือ หรือการสั่งขายคืน หรือการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน เพ่ือนำส่งให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ ทั้งน้ี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะต้องบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบต่าง ๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด 

(3) คืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวม   

(4) ยืนยันการซ้ือหรือขายคนืหน่วยลงทุน   

(5) ชี้แจงและเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบ ในกรณีที่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของ
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ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม   

(6) ปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการใน
การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน 
และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการโฆษณากิจการของ
บริษัทหลักทรัพย์ เพ่ือส่งเสริมการขายและให้บริการเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม และการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา หรือการขายและรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

(7) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และ
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวม ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น  

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 :   
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ที่อยู่ :   

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :   

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  ไม่มี  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :   

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :   

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนเองก่อนครบกำหนดอายุโครงการตามเง่ือนไข โดยบริษัท
จัดการจะทำการรับซ้ือคนืหน่วยลงทุนอตัโนมัต ิทั้งน้ี หากครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมไม่เกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุนตามเง่ือนไข ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ โดยผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (ถ้ามี) ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหนังสือชี้
ชวนส่วนโครงการ ข้อ 7 "การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน" ทั้งน้ี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนต่อเม่ือนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :   

ไม่มี 

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :   

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “เง่ือนไขและข้อจำกัดในการจัดสรร
และการโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม  

13.4. ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :   

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามที่ระบุไว้ใน
หัวข้อ “เง่ือนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม 

13.5. สิทธิในการลงมติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :   

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพ่ือให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไข  
วิธีการจัดการได้ ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะกระทำการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อ 19 
"วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ"   

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันน้ันในส่วนที่
เกินกว่าหน่ึงในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด  

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ :   

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเม่ือบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการ
ชำระบัญชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :   

ไม่มี  

13.8. อื่น ๆ :   
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ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่
ครบ  

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี ไม่ว่า
ในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซ่ึงลงนาม
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่
เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งน้ี ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิใน
การได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคนืเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเปน็ไปตามข้อกำหนด
ของหน่วยลงทุนชนิดน้ัน ๆ ด้วย  

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :   

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :   

- ใบหน่วยลงทุน  

- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน  

- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  

- อื่นๆ  

14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :   

กองทุนจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
ราย เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนรูปแบบอื่นเพ่ิมเติมได้   

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน   

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชือ่ผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ถอื
หน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน   

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุก
คร้ังที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำรายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพ่ือเป็นการยืนยันการ
ทำรายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน   

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำ
การนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีที่เป็นการสั่งซ้ือในระหว่างช่วงการเสนอขายคร้ังแรก และ/หรือ
ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนของวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน ทั้งน้ี นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนซ่ึงได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)  (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที่
ไม่ระบุที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน
หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพ่ิมเติมตามวิธีการที่ระบุในหนังสือชี้ชวน   

(4) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง   

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน   

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชือ่ผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ถอื
หน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน   
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(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือหรือ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพ่ือยืนยันการทำรายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเม่ือนายทะเบียนได้ดำเนินการ
จัดสรรหน่วยลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) จะดำเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายในวันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ทำรายการ
สั่งซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุน หรือภายในวันทำการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จำกัด (มหาชน)) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชีหรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้   

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซ้ือหน่วยลงทุนหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
มีหน้าที่ในการนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันเสมอ ได้ ณ ที่ทำ
การของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) หรือ ณ ที่
ทำการที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการ
ซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน   

(5) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่มีการปรับรายการให้เป็นปัจจุบันคร้ังล่าสุด เป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง   

(6) ผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดและเง่ือนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการ
กำหนด   

ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนรายอื่น สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซ่ึงบริษัท
จัดการจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ โดยไม่ถือว่าเป็น
การดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ   

14.2.3 ใบหน่วยลงทุน   

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเฉพาะในกรณีที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนเพ่ือนำไปใช้เป็น
หลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งน้ี ในการออกใบหน่วยลงทุนทุก
กรณีจะกระทำเม่ือบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่าน้ัน โดยมีข้ันตอนดังน้ี   

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซ่ึงขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน   

(2) ย่ืนใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียน
หน่วยลงทุน   

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุน
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคำขอ สำหรับกรณีที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนกรอกจำนวนหน่วยลงทุนในใบคำขอมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วย
ลงทุนสำหรับหน่วยลงทุนจำนวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน   

(4) ใบหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด ซ่ึงจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มี
อำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสำคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้
เคร่ืองจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้
ทำได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย   
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(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนดังกล่าว จะต้องนำใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพ่ือโอนหน่วยลงทุนน้ัน เข้าระบบไร้
ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้   

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบ
หน่ึงให้กับผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพ่ือเป็นหลักฐานการยืนยันการทำรายการซ้ือหรือขายคืนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/
หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นต้น นอกจากน้ีบริษัทจัดการอาจพิจารณาออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากรูปแบบดังกล่าวข้างต้น เช่น เอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือรูปแบบที่จะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมในอนาคต ตาม
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพ่ิมเติม เป็นต้น และบริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการเปลีย่นแปลง หรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลา
การส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม   

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพ่ือให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้  

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วย
ลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :   

ไม่มี 

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :   

หากมีการผิดนัดชำระหน้ีหรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องของ
กองทุนรวมจะไม่สามารถชำระหน้ีได้ บริษัทจัดการจะรับชำระหน้ีด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกัน
และมิใช่หลักประกันเพ่ือกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหน้ี ดังน้ี   

16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์   

16.1.1 เม่ือมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่อ
อยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้อง
เป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหน้ี   

16.1.2 เม่ือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหน้ี บริษัทจัดการจะไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหน้ี มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจำหน่าย
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหน้ีในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสำคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระ
หน้ีตกลงรับชำระหน้ีด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ไดจ้ากการรับชำระหน้ี บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินน้ันได้ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่าย
จากเงินสำรอง รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินน้ัน 

16.1.3 เม่ือมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหน้ีดว้ยทรัพย์สินอื่นในแตล่ะคร้ัง บริษัทจัดการ
จะเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหน้ีคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิ
น้ันภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไป
ยังสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ย
เงินคืน เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น   

16.1.4 เม่ือมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวม
ได้รับชำระหน้ีตามตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความใน
ข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม   
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16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์   

16.2.1 ก่อนการรับชำระหน้ีด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละคร้ัง บริษัทจัดการจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติพิเศษ 

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุน
รวมจะได้จากการรับชำระหน้ี มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจำเป็นใน
การรับชำระหน้ี   

16.2.2 เม่ือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหน้ี บริษัทจัดการจะนำทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคำนวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกำหนดราคาทรัพย์สินน้ันเพ่ือใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังน้ี   

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซ่ึง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้   

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจำหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สำคัญ และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว   

ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม   

16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหน้ี หรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหน้ี
ได้บริษัทจัดการกอง 

ทุนรวมจะดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้
ออกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหน้ีได้เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหน้ีก็ได้   

ทั้งน้ี ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทไม่ต้องนำตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องน้ันมารวมคำนวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม   

เง่ือนไขเพ่ิมเติม :   

ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละคร้ังตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหน้ีไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งน้ี หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหน้ีจน
ครบถ้วนแล้วและปรากฏว่าเงินได้สุทธิน้ันไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำ
เงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้   

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่าน้ัน  

17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :   

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 
125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิ
หรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้
กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการ
ตามอำนาจหน้าที่แล้ว 
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บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำนำ
หน่วยลงทุน ในกรณีดังน้ี 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที่ของบริษัทจัดการ 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่
กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
พิเศษ ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ง) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน ดังน้ี 

1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ใน
กรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้งข้ึนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ  

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุน
ของกองทุน  

18. ข้อจำกัดการถือหน่วย :   

ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกิน
หน่ึงในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับการยกเว้นหรือเห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ 
ตลาดทุนกำหนด 

ทั้งน้ี โดยมีเง่ือนไขเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วย
ลงทุน ดังน้ี 

(1)  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วย
ลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน 

(2)  การจำกัดสิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสาระสำคัญดังต่อไปน้ี 

(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดยีวกันใดทีถ่ือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกดัการถือหน่วยลงทุน จะถูกจำกัดสทิธิ
รับเงินปันผลในส่วนที่ถือเกินน้ัน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปน้ี 

1.  การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพ่ิมเติม 

2.  การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. 

(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนที่ถูกจำกัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน  

(ค) ในระหว่างการดำเนินการเพ่ือยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดินบริษัทจัดการจะจัดทำบัญชีและ
แยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวมโดยไม่นำมารวมคำนวณเป็นมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนรวม 

(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหน่ึงในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของกองทุนรวม เว้นแต่การเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจำกัดการถือหน่วย
ลงทุนกรณีที่เป็นบุคคลซ่ึงลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็น
การลงทุนในต่างประเทศของผู้ลงทุนที่มิได้มีสัญชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus 
account) 
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(4) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหน่ึงในสามของจำนวนหน่วยลงทุนชนิดน้ัน เว้นแต่ 

(ก) เป็นชนิดหน่วยลงทุนที่มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนชนิดน้ัน บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเตม็ตามจำนวนที่ถืออยู่  

(ข) เป็นการถือหน่วยลงทุนที่มีลักษณะตามที่กำหนดในกรณีที่เป็นบุคคลซ่ึงลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศของผู้ลงทุนที่มิได้มีสัญชาติ
ไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) 

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหน่ึงในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน ว่าด้วยเร่ืองหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัท
จัดการ  

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :   

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือ
ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ 

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้
ถือว่ามติน้ันเสียไป 

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพ่ือแก้ไขข้อผูกพันในเร่ืองที่กระทบตอ่สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 
ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจาก
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่
กำหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศน้ีแล้ว ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เพ่ิมเติมดังต่อไปน้ีด้วย 

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่
ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติทีมี่ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติ
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติทีมี่ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหน่ึง ต้องได้รับมติเสยีงข้างมาก
หรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :   

การแก้ไขเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหน่ึงของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมี
สาระสำคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไข
เพ่ิมเติมน้ันมีผลผูกพันคู่สัญญา 

การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติ
พิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง 

(ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของ
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 

(ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหน้ีด้วยทรัพย์สินอื่น  
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(ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 
19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาประกันในเร่ืองใด ๆ 
อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ 

(จ) เร่ืองที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปน้ี ให้มีผลผูกพันเม่ือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ก) เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงาน แล้วแต่กรณี หรือ 

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันน้ันเหมาะสม มีความจำเป็นหรือ
สมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด ต้องกระทำเป็นหนังสอืลงลายมือชื่อโดยบคุคลผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)  

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว ้ณ ที่ทำการและเวบ็ไซตข์องบริษัทจัดการกองทนุ
รวมเพ่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันพร้อมทั้ง
เหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม 

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :   

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี   

21.2. รายละเอียดเพ่ิมเติม :   

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุน
รวมแบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติน้ันก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้
ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาท
ระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การ
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

22. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  

22.1. เง่ือนไขในการเลิกกองทุน :  

กองทุนจะเลิกเม่ือครบกำหนดอายุ หรือกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี  

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังน้ี 

(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมด โดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือ
น้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดน้ัน  

(2)  จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทำการใด  

(3)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังน้ี 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมด  

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกัน
คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด  ทั้งน้ี ในกรณีที่เป็น
กองทุนรวมที่ มีกำหนดระยะเวลาการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณา
ระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซ่ึงกองทุนรวมเปิดให้
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเท่าน้ัน 

ความใน (3) วรรคหน่ึง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความ
เชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ 
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เน่ืองจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลอืทีมี่คุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนน้ัน 

ความใน (3) วรรคหน่ึง และวรรคสอง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังน้ี 

(ก)  กองทุนรวมตลาดเงิน 

(ข)  กองทุนรวมหน่วยลงทุน 

(ค)  กองทุนรวมฟีดเดอร์ 

(ง)  กองทุนรวมดัชนี 

(จ)  กองทุนรวมอีทีเอฟ 

22.1.2  บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมเม่ือปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการกองทุนรวม
พิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (3) 
(ก) และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม  ทั้งน้ี ให้นำความในข้อ 22.1.1 
(3) วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

22.1.3 เม่ือได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของจำนวน
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ 

22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเลิกโครงการ หรือดำเนินการอื่นใด ในกรณีที่มูลค่าหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ายได้คร้ังแรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการลงทุน โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

22.1.5 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพ่ือ       
ผู้ลงทุนทั่วไป หากปรากฏว่า  

(1) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงเกินกว่าหน่ึงใน
สามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมน้ัน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

(2) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุน
โดยรู้เห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อันเป็นการปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงในการถือหน่วยลงทุน
ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป  

(3)  มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ 
หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 

(4)  มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไปตามที่กำหนดในประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน  

(5)  บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัตหิรือไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งของสำนักงานตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 

22.1.6 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มี
เหตุอันควรสงสัยวา่อาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไปเพ่ือการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุน
ของบุคคลหรือกลุม่บุคคลใดเปน็การเฉพาะ หรือเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจ
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซ่ึงในกรณีที่ไม่มี
การชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุน
รวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ทำการแก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพ่ือ      
ผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง 

22.1.7 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเม่ือสำนักงานมีคำสั่ง
เพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน 

22.1.8 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการสิ้นสุดลง
ของการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมหรือดำเนินการตามหนังสือชี้ชวนโครงการ ข้อ 5.5 “การคืน
เงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน” ได้ 

22.1.9 บริษัทจัดการจะทำการเลิกกองทุนภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของ
โครงการเป็นกองทุนรวม เม่ือเกิดเหตุการณ์ ณ วันทำการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด 
และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด และสามารถรับซ้ือคืน
อัตโนมัติได้ไม่ต่ำกว่า 10.4839 บาทต่อหน่วย  

22.1.10 หากครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม
แล้ว ไม่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.9 บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ทุกวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด หาก ณ วันทำการใดก็ตามที่ทรัพย์สิน
ของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือ
ทั้งหมด และสามารถรับซ้ือคืนอัตโนมัติได้ไม่ต่ำกว่า 10.4839 บาทต่อหน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที่จะทำการเลิกกองทุนโดยจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่
เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว 

22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลิกกองทุนรวม :  

22.2.1 เม่ือปรากฏกรณีตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 บริษัทจัดการจะดำเนินการเพ่ือเลิกกองทุนรวม 
ดังต่อไปน้ี 

(1)  ยุติการรับคำสั่งซ้ือและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 
22.1.2 

(2)  แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  
รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้
บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ ทั้งน้ี ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์
ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 

(3)  จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่เกิด
เหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 เพ่ือรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพ่ือชำระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

(4)  ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 
10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 และเม่ือได้ดำเนินการชำระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมเปิดน้ัน 

22.2.2 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิก เพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า 
หรือเพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการ  

บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปน้ี  

(1) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บน
เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบในกรณีที่หน่วย
ลงทุนกองทุนรวมน้ันเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ทั้งน้ี ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ  

(2) ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆเพ่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเร่ืองดังกล่าวก่อนวันเลิก
กองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บน Website ของบริษัทจัดการ: 
www.scbam.com หรือวิธีอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพ่ิมเติม เป็นต้น  
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(3) จำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม เพ่ือรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเม่ือทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวัน
เลิกกองทุนรวม 

23. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :   

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบ เพ่ือทำหน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชำระหน้ีสินของกองทุนรวม
แล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพ่ือชำระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งน้ี 
ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของ
กองทุนรวม และผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เท่าที่คงเหลอือยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ   

เม่ือได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคง
ค้างอยู่ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 129 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม 



 

 

 

หนังสือชี้ชวนส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน 
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SCB Dynamic 2 Fund (SCBDM2) 

 

“บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือช้ีชวนฉบับนี้ด้วยความระมัดระวังในฐานะ
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมแล้ว และบริษัทจัดการกองทุนรวมขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง 
ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อ่ืนสำคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลท่ีควรแจ้งในสาระสำคัญ” 

 

 

(นายอาชวิณ อัศวโภคิน) 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการตลาด 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 
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