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กองทุนรวมทีม่ีความเสี่ยงสงูหรือซับซ้อน 

หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YA ห้ามขายผูล้งทุนรายย่อย 

SCB Double Structured Complex Return 1YA Not for Retail Investors (SCBDSHARC1YA) 

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหนว่ยลงทนุนี้ในช่วงเวลา 1 ปีได้ และกองทนุนี้ลงทนุกระจกุตัวในผู้ออกและในหมวด
อตุสาหกรรมธนาคาร ดงันั้น หากมีปัจจัยลบทีส่่งผลกระทบต่อการลงทนุดงักล่าว ผู้ลงทนุอาจสูญเสียเงนิลงทนุจำนวนมาก 

▪ กองทุนน้ีมีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้ผันแปรกับการเคลื่อนไหวของ
ราคาสินทรัพย์อ้างอิงในลักษณะเส้นตรง แต่ขึ้นอยู่กับอัตราการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยอ์้างอิงท่ีใช้ในการคำนวณ 
ตามเงื่อนไขท่ีได้กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนเท่าน้ัน ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของกองทุนอย่าง
รอบคอบและเข้าใจก่อนการตัดสินใจลงทุน หากกรณีอัตราการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงท่ีใช้ในการคำนวณ
ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน 

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

▪ ในส่วนของตราสารหน้ี และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินกองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศท้ังจำนวน โดยกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทธุรกรรม FX Swap หรือ Cross 
Currency Swap กับคู่สัญญาท่ีเป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนท้ังจำนวน และ/หรือ
ทำ Swap อัตราดอกเบี้ยเพ่ือแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างประเทศท่ีลงทุนเป็นอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินบาท 
ในกรณี ท่ีคู่สัญญาท่ีกองทุนทำธุรกรรม Swap ไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญา Swap ผู้ลงทุนอาจได้รับ
ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้  

▪ ในส่วนการลงทุนในสัญญาออปช่ัน (Option) กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ 
ดังน้ัน ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign exchange rate risk) 

▪ อัตราส่ วนร่วม  (Participation Rate) ผ ล ตอ บแทนชดเชย (Rebate Rate) หรือ  Knock out level อ าจมี การ
เปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนแต่จะไม่ต่ำกว่า
อตัราท่ีกำหนดไว้ในโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ 

▪ เนื่องจากกองทุนลงทุนในตราสารของต่างประเทศ จึงทำให้กองทุนอาจมีความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพ จากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ตลอดจนภาวะตลาดเงิน  ตลาดทุนของประเทศต่างๆ ท่ีกองทุนลงทุน ผู้
ลงทุนควรศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน  

▪ ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุน ไปโอนให้แก่ผู้ลงทุนท่ีไม่ใช่ ”ผู้มีเงินลงทุนสูง” ได้ เว้นแต่เป็นการโอน
ทางมรดก 

▪  
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▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในเมื่อเห็นว่าการลงทุนใน
กองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุน
ดังกล่าวได ้

▪ ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ใน
หนังสือชี้ชวน 

▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และ
เมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดตอ่กับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน 

▪ ณ วันครบอายุโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธินำเงินลงทุนคงเหลือท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อ
ยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้นหรอืกองทุนรวมตลาดเงินอื่นท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ใน
วันทำการถัดไป โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันทีทำรายการโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมดังกล่าว ท้ังนี้  ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถทำรายการซื้อหรือขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือ  
ชีช้วนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินน้ัน โดยผู้ลงทุนสามารถขอรายละเอียด
หนังสือชีช้วนได้ท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแต่งตั้ง 

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

▪ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธ
ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ี
บริษัทจดัการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน 
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถิน่ฐานอยูใ่นสหรัฐอเมริกา บุคคลซึง่ปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึง่จดัให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา   

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

ชื่อโครงการ                                               :    กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนราย
ย่อย 

    SCB Double Structured Complex Return 1YA Not for Retail Investors 
(SCBDSHARC1YA)                                                                   

อายุโครงการ                                             :   ประมาณ 1 ปี (โดยไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียน 
                                                                  กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 

วันทีไ่ด้รับอนุมัติให้จัดต้ัง/จัดการกองทุนรวม    :    วันท่ี 24 สิงหาคม 2565 

วันท่ีเสนอขาย                                           :  วันท่ี 1 – 9 กันยายน 2565 

ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทนุรวม 

ประเภทโครงการ  

▪ กองทุนรวมผสม ประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ  

นโยบายการลงทุนของกองทุน 

(1) กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหน้ี และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินท่ีเสนอขายในต่างประเทศและ/หรือในประเทศ 
รวมท้ังหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหน้ีหรือของผู้
ออกตราสารอยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment grade) ประมาณร้อยละ 99.25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) โดยมี
เป้าหมายให้เงินลงทุนในส่วนน้ีเติบโตครอบคลุมเงินต้น  

(2) กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนประมาณร้อยละ 0.75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) 
เช่น สัญญาออปช่ัน (Option) ท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาทองคำ Gold spot (XAUUSD) ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน เพื่อเปิด
โอกาสให้กับกองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ Gold spot (XAUUSD)  

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิอาจเปลี่ยนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีลงทุนจากสัญญาออปชั่น (Option) เป็นสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ได้
โดยจะอ้างอิงกับสินทรัพย์อ้างอิงเดิม  

โดยมรีายละเอียดสำคัญดังต่อไปน้ี  

ส่วนท่ี 1 : เงินต้น และผลตอบแทน  

กองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินท่ีเสนอขายในต่างประเทศและ/หรือในประเทศ รวมทั้งหลักทรัพย์ 
หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหน้ีหรือของผู้ออกตราสารอยู่ใน
อันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment grade) ประมาณร้อยละ 99.25 ของมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทุน (NAV)  

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

ส่วนท่ี 2 : ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม  

กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนประมาณร้อยละ 0.75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ไปลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) 
เช่น สัญญาออปชั่น (Option) ที่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาทองคำ Gold spot (XAUUSD) ท่ีใช้ในการคำนวณตามเงื่อนไขการจ่าย
ผลตอบแทน ซึ่งสัญญาออปชั่น (Option) ท่ีกองทุนลงทุนจะออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันโดยธนาคารพาณิชย์ไทย หรือสถาบันการเงิน
ไทยหรือธนาคารซึ่งเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ  

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

ประมาณการผลตอบแทนตราสารท่ีกองทุนคาดว่าลงทุน 

ตราสารที่กองทุนคาดว่าลงทุน 
อันดับความน่าเชื่อถือ
ระยะยาวของผู้ออก

ตราสาร 

สัดส่วนการ
ลงทุน ณ วันจด

ทะเบียน 

ผลตอบแทน 
จากตราสาร 
ต่อปี (THB) 

  

ประมาณการ 
การได้รับเงินต้น +

ผลตอบแทน 
ณ วันครบอายุโครงการ 

ส่วนท่ี 1 

เงินฝาก ธ. Qatar National Bank (QNB) 
- กาตาร์ 

A 
(FITCH International) 

19.00% 1.40% 19.27% 

เงินฝาก ธ. Doha Bank (DOHA) - 
กาตาร์ 

A- 
(FITCH International) 

19.00% 1.20% 19.23% 

เงินฝาก ธ. Bank of China (BOC) - จีน 
A 

(FITCH International) 
14.25% 1.10% 14.41% 

ตราสารหน้ี The Saudi National Bank, 
Singapore Branch  

A- 
(FITCH International) 

14.00% 1.10% 14.15% 

ตราสารหน้ี Malayan Banking Berhad - 
มาเลเซีย 

A3 
(Moody's) 

14.00% 1.10% 14.15% 

หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
(มหาชน) - ไทย 

BBB+ 
(TRIS) 

19.00% 2.30% 19.44% 

รวม (เฉพาะตราสารหน้ี)   99.25% 1.40% 100.65% 

หักค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)*       -0.65% 

เงินต้น+ผลตอบแทนโดยประมาณ ตาม
ระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ปี 

      100.00% 

ส่วนที่ 2 
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สัญญาออปช่ัน (Option) ท่ีมีสินทรัพย์
อ้างอิง เป็น ทองคำ (XAUUSD) 

  0.75%     

- บริษัทจดัการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพยส์ินท่ีลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ท่ีจำเป็น
และสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินท่ีลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ 

- หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ เน่ืองจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราท่ี
ประมาณการไว้ 

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

- บริษัทขอสงวนสิทธิในการปิดขายหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาท่ีกำหนดได้ ในกรณีท่ีมียอดจำหน่ายหน่วยลงทุนเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงิน
ลงทุนโครงการ  

* ค่าใช้จ่ายท่ีกองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
ซึ่งในช่วงระยะเวลาอายุโครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีเรียกเก็บจริงได้ ในกรณีท่ีอัตราผลตอบแทนท่ี
กองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีท่ีได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธเิรียกเก็บ
ค่าธรรมเนยีมการจัดการเพิ่มเติม โดยจะไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น (Option) (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 

กองทุนจะคำนวณผลตอบแทนโดยปัดทศนิยม 2 ตำแหน่งตามหลักคณิตศาสตร์ และจะจา่ยผลตอบแทนเพียงครั้งเดียวเมื่อสิ้นอายุโครงการ  

1. สินทรัพยอ์า้งอิง คือ ราคาทองคำ Gold spot (XAUUSD) ในสกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐ (USD) 

2. ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง = [ค่าสัมบูรณ์ของ(ระดับของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อา้งอิง / ระดับของสินทรัพย์
อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา) – 1] x ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

3. ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน = อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ วันพิจารณาสินทรัพยอ์้างอิง/ 
อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกบัคา่เงินดอลลาร์สหรัฐ ณ วันเริ่มต้นสัญญา 

4. PR คือ อตัราส่วนร่วม (Participation Rate) ของสินทรัพยอ์้างอิงจากการลงทุนในสัญญาออปช่ัน = 50% 

5. Rebate Rate = 0.25% 

6. Knock out level = 10% 

วันเริ่มต้นสญัญา คือ วันท่ีกองทุนเริ่มลงทุนในสัญญาออปช่ัน 

วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง คือ วันท่ีกองทุนพิจารณาระดับของสินทรัพย์อ้างอิงเพื่อนำมาคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปช่ัน
โดยจะสิ้นสุดประมาณ 5 -10 วันก่อนวันครบอายุกองทุน 

อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) ผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate) หรือ Knock out level อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมี
การเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนแต่จะไม่ต่ำกว่าอัตราท่ีกำหนดไว้ในโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
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รายละเอียดการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนท้ังหมด 

 เงื่อนไข  
เงินต้นและผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ณ วันครบอายุโครงการ 

กรณีท่ี 1 
ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณา

สินทรัพย์อ้างอิง ≥ -10% แต่ ≤ 10% ของระดับสินทรัพย์
อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา 

ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ี เงินฝากและ
ตราสารทางการเงิน  + ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญา
ออปช่ัน  
ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปช่ัน  
= (PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง x มูลค่าตาม
ขนาดของสัญญาสัญญาออปชั่น) x ค่าการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน 

กรณีท่ี 2 

1) ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณา
สินทรัพย์อ้างอิง < -10% ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วัน
เริ่มต้นสัญญา หรือ 

2) ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการใด
ทำการหน่ึงของสินทรัพย์อ้างอิง ตลอดอายุโครงการจนถึงวัน
พิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง < -10% ของระดับสินทรัพย์
อ้างอิง  ณ  วันเริ่มต้นสัญ ญ า (กองทุนจะไม่น ำค่าการ
เปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงหลังจากวันทำการดังกล่าว
มาพิจารณาอีก) หรือ 

3) ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณา
สินทรัพย์อ้างอิง > 10% ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วัน
เริ่มต้นสัญญา หรือ 

4) ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการใด
ทำการหน่ึงของสินทรัพย์อ้างอิงตลอดอายุโครงการจนถึงวัน
พิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง > 10% ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง 
ณ วันเริ่มต้นสัญญา (กองทุนจะไม่นำค่าการเปลี่ยนแปลง
ของสินทรัพย์อ้างอิงหลังจากวันทำการดังกล่าวมาพิจารณา
อีก) 

ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ี เงินฝากและ
ตราสารทางการเงิน  + ผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนใน
สัญญาออปช่ัน  
ผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนในสัญญาออปช่ัน  
= (Rebate Rate x มูลค่าตามขนาดของสัญญาออปช่ัน) x ค่า
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

ในการพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปลี่ยนแปลงของ สินทรัพย์อ้างอิงทุกสิ้นวันทำการ
ของสินทรัพย์อ้างอิง 
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ตัวอย่างการได้รับเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุน 

สมมติฐาน 

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

ณ วันครบอายุโครงการ  
(ประมาณ 1 ปี) 

เงินต้นและผลตอบแทนท่ี
คาดว่าจะได้รับ 

(ต่อปี) 
ส่วนท่ี 1 : ตราสารหน้ี เงินฝากและตราสารทางการเงิน 99.25% ประมาณ 1.25% 100.50% 
หักค่าใช้จ่ายโดยประมาณ   0.50% 

เงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนท่ี 1 หลัง
หักค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ  

  100.00% 

ส่วนท่ี 2 : สัญญาออปชั่น 0.75% ตัวอย่างผลตอบแทนจากสัญญาออปช่ันปรากฎตาม
ตารางด้านล่าง 

- ระดับของสินทรัพยอ์้างอิง ดังนี ้
 ระดับของสินทรัพย์

อ้างอิง ณ วันที่เริม่ต้น
สัญญา 

ระดับต่ำสุดของสินทรัพย์
อ้างอิงระหว่างอายุ

โครงการ 

ระดับสูงสุดของ
สินทรัพย์อ้างอิง

ระหว่างอายุโครงการ 

ระดับของสินทรัพย์
อ้างอิง ณ วันพิจารณา

สินทรัพย์อ้างอิง 
กรณีท่ี 1 1,000 ≥ 900 ≤ 1,100 1,050 

กรณีท่ี 2 
1) 
2) 
3) 
4) 

 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

 

≥ 900 
< 900 

≥ 900 
≥ 900 

 

≤ 1,100 
≤ 1,100 

≤ 1,100 
> 1,100 

 
800 

ไมน่ำมาพิจารณา 
1,160 

ไม่นำมาพิจารณา 

 
สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรัฐ (USD) 

  อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ณ วันเริ่มต้น

สัญญา 

อตัราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบ
กับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ณ วัน

พิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง 
กรณีท่ีค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ  

35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ 30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ 

กรณีท่ี ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ  

35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ 40 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ 
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กรณีท่ี 1 ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง ≥ -10% แต่ ≤ 10% ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้น
สัญญา ดังนี ้
การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ 

เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน รวมเงินต้นและ ผลตอบแทน
ทั้งหมดที่คาดวา่จะได้รับเมื่อ
ครบอายุโครงการ 

ส่วนที่ 1 
ตราสารหน้ี เงินฝากและ
ตราสารทางการเงิน 

สว่นที่ 2 
สัญญาออปชั่น 

1.1 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จาก 35 
บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 30 บาท 
ต่อ 1 ดอลลาร์ 

1,000,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้รับผลตอบแทน จากการลงทนุ
ในสัญญาออปช่ัน 
21,500 บาท 
(คิดเป็น 2.15 % ต่อปี) 
คำนวณจาก 
1. ค่าการเปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพย์อ้างอิง 
(1,050/1,000) -1   = 0.05 
2. ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน 
30/35=0.86 
3. ผลตอบแทน   
(50% x 0.05 x 1,000,000) x 
0.86 
= 21,500 บาท 

1,000,000 + 21,500 
= 1,021,500 บาท 
(คิดเปน็ 2.15% ต่อปี) 

1.2 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จาก 35 
บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 40 บาท 
ต่อ 1 ดอลลาร์ 

1,000,000 บาท ได้รับผลตอบแทน จากการลงทุน
ในสัญญาออปช่ัน 
28,500 บาท 
(คิดเป็น 2.85% ต่อปี) 
คำนวณจาก 
1. ค่าการเปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพย์อ้างอิง 
(1,050/1,000) -1   = 0.05 
2. ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน 
40/35 = 1.14 
3. ผลตอบแทน   
(50% x 0.05 x 1,000,000) x 
1.14 
= 28,500บาท 

1,000,000 + 28,500 
= 1,028,500 บาท 
(คิดเปน็ 2.85% ต่อป)ี 
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กรณีท่ี 2 ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อา้งอิง < -10% หรือ > 10% ของระดับสินทรัพยอ์้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญาดังนี ้

1) ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง < -10% ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ 

2) ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการใดทำการหน่ึงของสินทรัพย์อ้างอิงตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณาสินทรัพย์
อ้างอิง < -10% ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ 

3) ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง > 10% ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ 

4) ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการใดทำการหน่ึงของสินทรัพย์อ้างอิงตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณาสินทรัพย์
อ้างอิง > 10% ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา 

การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ 

เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน รวมเงินต้นและ ผลตอบแทน
ทั้งหมดทีค่าดวา่จะได้รับเมื่อ
ครบอายุโครงการ 

ส่วนที่ 1 
ตราสารหน้ี เงินฝากและ
ตราสารทางการเงิน 

ส่วนที่ 2 
สัญญาออปชั่น 

2.1 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบ
กับดอลลาร์สหรัฐ จาก 35 บาท 
ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 30 บาท ต่อ 1 
ดอลลาร์ 

1,000,000 บาท ได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุ
ในสัญญาออปช่ัน  
2,150 บาท 
(คิดเป็น 0.215% ต่อปี) 
คำนวณจาก 
1. ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน 30/35=0.86 
2. ผลตอบแทนชดเชย   
(0.25% x 1,000,000) x 0.86 
= 2,150 บาท 

1,000,000 + 2,150 
= 1,002,150 บาท 
(คิดเป็น 0.215% ต่อป)ี 

2.2 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อ
เทยีบกับดอลลาร์สหรัฐ จาก 35 
บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 40 บาท 
ต่อ 1 ดอลลาร์ 

1,000,000 บาท ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน
ในสัญญาออปช่ัน  
2,850 บาท 
(คิดเป็น 0.285% ต่อปี) 
คำนวณจาก 
1. ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน  
40/35 = 1.14 
2. ผลตอบแทนชดเชย   
(0.25% x 1,000,000) x 1.14 
= 2,850 บาท 

1,000,000 + 2,850 
= 1,002,850 บาท 
(คิดเป็น 0.285% ต่อปี)  
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สรุปผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปช่ัน 
กรณี

ท่ี 
อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐ 

เงื่อนไขและผลตอบแทน ส่วนท่ี 1  
ต รา ส า ร ห น้ี  เงิ น
ฝากและตราส าร
ทางการเงิน (บาท) 

ส่วนท่ี 2 
สัญญาออปชั่น 
(บาท) 

รวมเงินต้นและผลตอบแทน 
ท้ังหมดท่ีคาดว่าจะได้รับเมื่อ
ครบอายุโครงการ  (บาท) 

1 1.1 ค่าเงินบาทแข็ง
ค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐ จาก 
35 บาท ต่อ 1 
ดอลลาร์ เป็น 30 
บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ 

เงื่อนไข : 
ค่าการเปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพย์อ้างอิง ณ วัน
พิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง ≥ -

10% แต่ ≤ 10% ของระดับ
สินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้น
สัญญา 
ผลตอบแทน : 
(PR x ค่าการเปลี่ยนแปลง
ของสินทรัพยอ์า้งอิง x มูลค่า
ตามขนาดของสัญญา
ออปช่ัน) x ค่าการ
เปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน 

1,000,000 21,500  
(คิดเป็น 2.15% 

ต่อปี) 

1,021,500  
(คิดเป็น 2.15% ต่อปี) 

1.2 ค่าเงินบาทอ่อน
ค่าลงเมื่อเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐ จาก 
35 บาท ต่อ 1 
ดอลลาร์ เป็น 40 
บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ 

1,000,000 28,500  
(คิดเป็น 2.85% 

ต่อป)ี 

1,028,500  
(คิดเป็น 2.85% ต่อปี) 

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

เงื่อนไข :  
1) ค่าการเปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพย์อ้างอิง ณ วัน
พิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง < -
10% ของระดับสินทรัพย์
อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา 
หรือ 
2) ค่าการเปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการ
ใดทำการของสินทรัพย์อ้างอิง 
หน่ึงตลอดอายุโครงการจนถึง
วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง 
< -10% ของระดับสินทรัพย์
อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา 
หรือ 
3) ค่าการเปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพย์อ้างอิง ณ วัน
พิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง > 

1,000,000 2,150  
(คิดเป็น 

0.215% ต่อปี) 

1,002,150  
(คิดเป็น 0.215% ต่อปี) 

2.2 ค่าเงินบาทอ่อน
ค่าลงเมื่อเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐ จาก 
35 บาท ต่อ 1 

1,000,000 2,850  
(คิดเป็น 

0.285% ต่อปี) 

1,002,850  
(คิดเป็น 0.285% ต่อปี) 
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ดอลลาร์ เป็น 40 
บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ 

10% ของระดับสินทรัพย์
อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา 
หรือ 
4) ค่าการเปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการ
ใดทำการหน่ึงของสินทรัพย์
อ้างอิงตลอดอายุโครงการ
จนถึงวันพิจารณาสินทรัพย์
อ้างอิง > 10% ของระดับ
สินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้น
สัญญา 
ผลตอบแทน : 
(Rebate Rate x มูลค่าตาม
ขนาดของสัญญาออปช่ัน) x 
ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน 

ตัวอย่างแผนภาพของรูปแบบการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทน 

 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสินทรัพย์อ้างอิง 

ราคาทองคำ Gold spot (XAUUSD) คือ ราคาทองคำต่อ 1 ทรอย ออนซ์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยราคาทองคำท่ีสัญญาออปชั่น อ้างอิงจะ
ใช้ราคาท่ีประกาศโดย Bloomberg หน้า BFIX (https://www.bloomberg.com/quote/XAUUSD:CUR) ณ เวลา 15.00 น. ตามเวลาของ
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (BFIX Zone Tokyo 3.00 PM) 

 

https://www.bloomberg.com/quote/XAUUSD:CUR
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นโยบายการกู้ยืม  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

ดัชนีชีวั้ด/อ้างอิง (Benchmark) 

ไม่มี เน่ืองจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการดำเนินงานได้เพราะอัตราผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยู่กับเงื่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนของสัญญา
ออปช่ันซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงที่สร้างขึ้นสำหรับกองทุนน้ีโดยเฉพาะ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบาย
การลงทุนท่ีกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบาย
เกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้ วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผู้ ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ 
ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวม และ/หรือ การ
เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได ้

ผลตอบแทนทีผู่้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 

▪ ผู้ลงทุนมีโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น สัญญาออปชั่น (Option) ท่ีมีการจ่าย
ผลตอบแทนอ้างอิงกบัระดับของสินทรัพยอ์า้งองิ โดยสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพยอ์้างอิงได้ 

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสีย่งของกองทุนรวม 

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง 

5 : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง 

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหน้ี และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80 % ของ NAV 
 

ลักษณะที่สำคัญของกองทนุรวม 

Q: กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร? 
A: กองทุนน้ีเป็นกองทุนรวมสำหรับผู้มเีงินลงทนุสูงและ ไมม่ีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ 

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

หน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไมเ่กนิ 300 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนหน่วยลงทุนไม่เกิน 30,000,000 หน่วย  

Q: กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใดและผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด? 
A: ผู้ลงทุนท่ีต้องการแสวงหาโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนและสามารถรับความเสี่ยงได้ โดยจะลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอันดับ

ความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment grade) และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินในต่างประเทศ
และ/หรือในประเทศท่ีมีผลตอบแทนท่ีดี รวมถึงการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น สัญญาออปชั่น (Option) ท่ีมีการจ่าย
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ผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของสินทรัพย์อ้างอิงเพื่อเปิดโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพ่ิมได้ โดยมีช่วงระยะเวลาการลงทุน
ประมาณ 1 ปี   

Q: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน? 
A: ปัจจัยท่ีมีผลกระทบท่ีสำคัญ ได้แก่ 

• การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อ้างอิง 
กรณีท่ีสินทรัพย์อ้างอิงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ กองทุนจะไม่ได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติมจากสัญญาออปชั่น (Option) ท่ีกองทุน
ไปลงทุน  

• การเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหนี ้
ความผันผวนของราคาตราสารหน้ีอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน ส่งผลให้ราคาของตราสารหน้ีท่ีกองทุนถืออยู่
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม เช่น เมื่ออัตราผลตอบแทนลดลง พันธบัตรและหรือหุ้นกู้ก็จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น กองทุนก็จะได้รับ
ผลตอบแทนในรูปของกำไร (Capital Gain) แต่ถ้าอัตราผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นจะทำให้ราคาพันธบัตรและหรือหุ้นกู้น้ันลดลงกองทุนกจ็ะ
เกิดผลขาดทุนขึ้นได้ 

• ความสามารถในการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร 
 จากการท่ีกองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเสนอขายท้ังในและ/หรือต่างประเทศ อาทิ ตราสารแห่งหน้ีท่ีออกโดยภาครัฐและ/หรือ

รัฐวิสาหกิจ ตราสารแห่งหน้ีภาคเอกชน ตราสารหน้ีท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเอกชน และ/หรือเงินฝาก ผู้ลงทุนอาจได้รับ
ผลกระทบจากการผิดนัดชำระหน้ีของผู้ออกตราสารเมื่อตราสารครบกำหนดอายุ ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหน้ี
ของผู้ออกตราสารได้ 

Q: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทนุหรือเป็นกองทุนรวมทีมุ่่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม?่ อย่างไร ? 
A: กองทนุไม่มผีู้ประกันเงินลงทุนหรือคุ้มครองเงินต้นให้แกผู่้ลงทุน  

Q: กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร? 
A: วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญช ีประมาณ 1 ป ีนับต้ังแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม  

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

Q: มูลค่าธุรกรรมตามหน้าสญัญาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีบ่ริษัทจัดการประมาณการไว้ (expec t ed  g ross  l everage) 
A:   ไม่เกนิร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทุน 
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ข้อกำหนดในการซือ้ขายและโอนหนว่ยลงทุน 

Q: กองทนุรวมนี้มวีิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร? 
A: การเสนอขายหน่วยลงทุน 
 สำหรับการสั่งซือ้ครั้งแรก  : ผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทนุขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ในราคาหน่วยลงทุน หน่วยละ 10.00 บาท  
 ผู้ลงทุนสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ในระหว่างการเสนอขายครั้งแรกไดท่ี้ 

▪ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  และสำนักงานสาขาทุกแห่ง เวลา 8.30-15.30 น. 
▪ บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com และแอพพลิเคชั่น SCB EASY 

APP เวลาเริ่มให้บริการ -16.00 น 
▪ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. 
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด  

ท้ังน้ี บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน
ในภายหลังได้ 

สำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป : กองทนุจะไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 
ในกรณีท่ีมียอดการจำหน่ายหน่วยลงทุนเท่ากับจำนวนเงินทุนของโครงการก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาปิดการเสนอขายและดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม 
การจัดสรรหน่วยลงทนุ  
การเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรยอดการจัดจำหน่าย
ให้กับแต่ละสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแยกจากกัน โดยแต่ละสำนักงานสาขาจะจัดสรรให้กับผู้
สั่งซือ้โดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน”  
ในกรณีท่ีมีหน่วยลงทุนเหลือหลังจากวันเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะ
พิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีท่ีสั่งซื้อพร้อมกัน และมีจำนวนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วย
ลงทุนท่ีสามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ท้ังน้ี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือ
ท้ังหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามท่ีสั่งซื้อ หลังจากท่ีบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว 
การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน  
ในกรณีท่ีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน และ/หรือในกรณีท่ีบริษัทจัดการต้องยุติโครงการ
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เนื่องจาก 
(1) มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ไม่ถงึสามสิบห้าราย 
(2) กรณีท่ีมีมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการกองทุน ท้ังน้ี ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ 
(3) กรณีท่ีกองทุนไมส่ามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม อันเนื่องจากปัจจัยอื่นใดท่ีทำให้ผลตอบแทนของตรา
สารที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมีนยัสำคญั ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษทัจัดการ 
โดยบริษัทจัดการจะยุติการจำหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวัน
สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะชำระเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนพร้อมผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากเงินท่ีได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค
ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้สั่งซือ้หน่วยลงทนุ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทนุหรือ
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นำเข้าบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่นใดท่ีบริษัทจัดการได้มีการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง 
ประเภทเดินสะพัดหรือออมทรัพย์ ซึ่งได้ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นควร เพื่อรักษาผลประโยชน์
ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาน้ันได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีครบกำหนดเวลาน้ันให้ผู้
สั่งซือ้หน่วยลงทนุด้วย 

         การชำระเงินค่าซื้อหนว่ยลงทุน 
 ผู้ลงทุนสามารถชำระเงินคา่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทนุ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสาขาของธนาคาร 

 ชำระเปน็เช็ค หรือดราฟต์ลงวันท่ีเดียวกบัวันท่ีสั่งซือ้หน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม  
"ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพ่ือกองทุนเปิดของบริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จำกัด” 

 กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่นท่ีได้รับการแต่งตั้ง 

 นำเช็คหรือเงินสดเข้า “บัญชจีองซื้อกองทุนบลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด” โดยมรีายละเอียดธนาคารดังต่อไปน้ี 

                                   ธนาคาร เลขที่บญัชี 

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

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 745-1-03996-7 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 129-3-16153-3 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 001-1-53664-6 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 777-0-05798-9 

ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) 739-3-63022-5 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 039-6-03711-9 

ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย  080-0-35104-9 

ธนาคารออมสิน 000-0-43239-3 

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 0001-114-005054-9 

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 10-0000227-0 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกดั (มหาชน) 889-100822-9 

ธนาคารไอซีบีซ ี(ไทย) จำกัด (มหาชน) 101-1-00545-8 

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด 014-7-67600-1 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 80-0026905-7 

บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดท่ีนอกเหนือจากท่ีกล่าวไว้ข้างต้นโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้       
ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหากบริษัท
จัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น   

อน่ึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้ง
แรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันดังกล่าวโดยการรับชำระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน 
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และ/หรือแคชเชียร์เช็ค เท่าน้ัน ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์
ของกองทุนเป็นสำคญั 

           ข้อสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน 

- ในกรณีท่ีมียอดการจำหน่ายหน่วยลงทุน เท่ากับ จำนวนเงินทุนของโครงการก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการอาจพิจารณาปิดการเสนอขายและดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม 

- กรณีผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาน้ัน ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่วยลงทุนได้ หรือผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกนิ 4 คน ก็
สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันได้ แต่สำหรับกรณีผู้ลงทุนท่ีเป็นนิติบุคคลนั้น ผู้ลงทุนไม่สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด เวน้แต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 
4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต 

- เพ่ือประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้
เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการ
มีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยูใ่นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้น
และดำเนินกจิกรรมในสหรัฐอเมริกา  

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัท
จัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถงึประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายเพียงครั้งเดียว เมื่อครบอายุโครงการตาม
ช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการกำหนด ในกรณีวันท่ีกำหนดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนน้ันตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทจัดการหรือเป็นวันท่ี
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  มีคำสั่งให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการ
จะดำเนนิการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป  
ณ วันครบอายุโครงการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธินำเงินลงทุนคงเหลือท้ังหมดของผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกราย ไปลงทุนต่อยงักองทุนเปิด
ไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้น หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในวันทำการถัดไป โดยบริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันทีทำ
รายการโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับลดหรือยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำของการลงทุน/สั่งซื้อ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินน้ันได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้นหรือ
กองทุนรวมตลาดเงินไปยังกองทุนอื่นได้ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนกองทุนน้ัน โดยผู้ลงทุนสามารถขอรายละเอียดหนังสือชี้
ชวนได้ท่ีผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแต่งตั้ง 

          การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  

 (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการไม่จำเป็นต้องบอก
กล่าว หรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โตแ้ย้งหรือยับยั้งการดำเนินการดังกล่าว  
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 (2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่ง
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนท่ีคงเหลือ ใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทาง
ไปรษณีย์ในกรณีท่ีไม่ระบุที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามทีอ่ยู่ท่ีระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนภายใน 7 วันทำ
การนับแต่วนัซือ้ขายหน่วยลงทุน หรือโดยวิธีอื่นใดตามทีบ่ริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมตามวิธีการท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน 

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

หน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี  

 (ก) ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุนและ/หรือ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของ
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามท่ีบริษัทจัดการ
กำหนด  
(ข)  บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมาย
ต่างๆ  
(ค)  บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายอื่น หรือ
ความน่าเชื่อถอืหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจดัการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ  
(ง) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่
เกิน 4 คนถอืหน่วยลงทนุร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทนุบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต  
(จ) เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่
เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ีบริษัท
จัดการมีวัตถปุระสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจดัให้มีขึ้น
และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  
(ฉ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัท
จัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

Q: กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามคำสั่งทีรั่บไว้แล้ว และการหยุดรบัคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร? 

A: การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้ว
ได้ เฉพาะในกรณีท่ีกำหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกนิกว่ากรณีดังต่อไปน้ี  
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชือ่โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุใดเหตุหน่ึงดังน้ี โดยไดร้ับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
(ก) มีเหตุจำเปน็ทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพยส์ินของกองทุนรวมเปิดได้อยา่งสมเหตุสมผล   
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(ข) มีเหตุท่ีทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ  
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาท่ีถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแกไ้ขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 

ท้ังน้ี การเลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามท่ีระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ท่ี
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามสัง่ 
กองทนุมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม ดังนี ้
การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) 
โดยบริษัทจดัการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 5 วันทำการ 
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพยก์ำหนด 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปน้ี ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กำหนด 
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้ 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 
(1) การกระทำท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะ
เป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 
(2) การให้การสนับสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
(3) การกระทำท่ีเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย 
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 
2.อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื่องมาจาก การท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ 
3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังต่อไปน้ี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด 
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(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 
ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด ท้ังน้ี กรณีท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง 
(interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเท่าน้ัน 
ท้ังน้ี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหน่ึง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริต
และสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่เน่ืองจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ 
ท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนน้ัน 
การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ี
มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทน. 11/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์
การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล 
การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจำเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็น
การชั่วคราว ตามระยะเวลาท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ท้ังน้ี ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้ 

Q: วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 
A: กองทุนจะไม่เปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ แต่จะเปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเฉพาะช่วงเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน

ครั้งแรกเท่าน้ัน ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอื่น  
  ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความ

เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ากอ่นการเริ่มให้บริการดังกล่าว 

  ข้อสงวนสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

           - บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 
4 คนถือหน่วยลงทนุร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต 

  - เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียง       
ผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธท่ีจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ีบริษัท
จัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถิน่ฐานอยูใ่น
สหรัฐอเมริกา บคุคลซึง่ปกติมถีิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึง่จดัให้มีขึ้น
และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

  - บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสับเปลี่ยนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัท
จัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคญั 

Q: กองทุนรวมนีก้ำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทนุ และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร? 
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A:  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนท่ีไม่ใช่ “ผู้มีเงินลงทุนสูง” เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซึ่ง
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้
จากช่องทางใด? 

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

สิทธขิองผู้ถือหนว่ยลงทุน 

Q: กองทุนรวมมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร? 
A:  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำ

รายการซือ้หรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพ่ือเป็นการยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหลักฐานแสดงสิทธใินหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันจด
ทะเบียนกองทุน ในกรณีท่ีเป็นการสั่งซื้อในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้งแรก และ/หรือภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำสั่งซื้อหรือขายคืน
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

Q: ผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจำกัดสิทธใินเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร? 
A:  สิทธิในการขายคนืหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนเองก่อนครบกำหนดอายุโครงการ ซึ่งบริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
เมื่อครบอายุโครงการ  
สิทธิในการลงมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธจีัดการ :   

 หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนท่ีถืออยู ่

Q: ชอ่งทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและดำเนินการใชส้ิทธิออกเสียงของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม? 

A:  ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใชส้ิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจดัการจะทำการติดประกาศ ณ ท่ี
ทำการของบริษทัจัดการ หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ 

Q: กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรยีนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ตลอดจนวธิีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อยา่งไร? 

A:  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำส่งข้อร้องเรียนมาได้ท่ี 

• บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกดั ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2777-7777 กด 0 กด 6 

• ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จำกดั (มหาชน) โทรศัพท์ 02-4703207  

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

http://www.scbam.com/
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ในกรณีท่ีเกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณา
ของอนุญาโตตุลาการ 

Q: การระบุภูมิลำเนาในประเทศไทย เพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทนุทุกรายทีไ่ม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย 

A:  ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็น
ภูมลิำเนาเพื่อการวางทรัพยใ์นกรณีท่ีต้องมีการวางทรัพย ์

บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัการดำเนนิการของกองทุนรวม 

Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทนุรวม? 

A:     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ท่ี
ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ 
กองทุนส่วนบุคคล ปัจจุบันบริษัทจัดการ มีกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการจำนวนท้ังหมด 465 กองทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม เท่ากับ 894,957,031,296.47 บาท (ข้อมูล ณ วันท่ี 27 กรกฎาคม 2565)   

   รายช่ือคณะกรรมการจัดการ 
1. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส Chief Investment Officer  
3. นายอาชวิณ อัศวโภคิน Chief Marketing Officer  
4. นางปิ่นสุดา ภู่วิภาดาวรรธน์ Chief Operating Officer 
5. นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ์ Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน 
6. ดร.พูนศักดิ์ โล่สุนทร 
7. นางสาวมยุรา ถิ่นธนสาร 

Executive Director กลุ่มจัดการลงทุน Machine Learning  
Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหน้ี 

8. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร 
9. นายวโรฤทธิ์ จีระชน 

Executive Director กลุ่มจัดสรรสินทรัพยแ์ละกองทุนต่างประเทศ 
Executive Director กลุ่มวิเคราะห์การลงทุน 

10. นางสาวพิณแก้ว ทรายแก้ว 
11. นางสาวอรวี อุดมพาณิชย์ 
12. นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์ 

Executive Director กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน 
Executive Director กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
Executive Director กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน 

13. นายสมพงษ์ หิรัญขจรโรจน์ Executive Director กลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน 
14. นางสาวคุณากร จิรานุกรสกุล Executive Director กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
15. นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม Executive Director กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน 
16. นางสาวนภารัตน์ กาญจนสมวงศ์ 
17. นายปราโมทย์ เล้าสมบูรณ์  

Executive Director กลุ่มทรัพยากรบคุคล 
Executive Director กลุ่มบริหารความเสี่ยง  

18. นางสาวอรอุมา ชีพเป็นสุข Executive Director กลุ่มกลยุทธ์และวางแผน 
 

     รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 
1. นางกิตติยา โตธนะเกษม ประธานกรรมการบริษัท 
2. นางสาลินี วังตาล กรรมการ 
3. ดร.ยรรยง ไทยเจริญ 
4. นายชลิตติ เนือ่งจำนงค์ 

กรรมการ 
กรรมการ 

5. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย กรรมการ 
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6. นายปฏิภาณ เลิศประเสริฐศิร ิ กรรมการ 

Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน 

A:        1. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย 
2. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส 
3. นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ์ 
4. ดร.พูนศักดิ์ โล่สุนทร 
5. นางสาวมยุรา ถิ่นธนสาร 
6. นายยทุธพล วิทยพาณิชกร 
7. นายวโรฤทธิ์ จีระชน 
8. นางสาวจารุภัทร ทองลงยา 
9. นายณัฐดนัย ประทานพรทิพย์ 
10. นายสถิตย์พงษ์ จันทรจิรวงศ์ 
11. นายไพริชน์ นิตยานุภาพ 
12. นางสาวนภาพรรณ ลาภวรกิจชัย  
13. นายเอกลักษณ์ กระแสเศียร 
14. นายวรุณ บุญรำลึกถนอม 
15. นางสาวนิสารัตน์ ชมภูพงษ์ 
16. นางวิไล ชยางคเสน 
17. นางสาวอิสรีย์ ภักดีไทย 
18. นายปิยะภัทร์ ภัทรภูวดล 
19. นางสาวศศิพิมพ์ สดแสงจันทร์ 

Q: รายชื่อผู้จัดการกองทนุ ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานทีเ่กี่ยวขอ้งกับการบรหิารจัดการกองทนุรวม 

A:   รายช่ือผู้จัดการกองทนุ 

ลำดับ ช่ือ-สกลุ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน 

1 นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 
และแสวงหาโอกาสในการสรา้ง
ผลตอบแทน จากการลงทุนใน
ตราสารหนี ้

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

-   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

-   คุณวุฒิพิเศษ CFA Level III 

 

- Executive Director  
กลุ่มจัดการลงทนุตราสารหนี้  
บลจ.ไทยพาณิชย ์

- Director กลุ่มจัดการลงทุน 
ตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย ์

- Director ฝ่ายกลยุทธ์ลงทนุตราสารหนี ้
บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้อำนวยการ สว่นลงทุน บมจ.ไทย
พาณิชย์ประกันชวีิต 

- นักวิเคราะห์ Investment Baking บริษัท 
Access Capotal (Thailand) 

2 นายวรุณ บุญรำลึกถนอม บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ -   ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ - Director ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุน 
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ลำดับ ช่ือ-สกลุ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน 

และแสวงหาโอกาสในการสรา้ง
ผลตอบแทน จากการลงทุนใน
ตราสารหนี ้

มหาบัณฑิต สาขาการเงิน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

-   ปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมวสัดุ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

-   คุณวุฒิพิเศษ CFA Level I 

ตราสารหนี้ทางเลือก 
บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส  
ฝ่ายกลยุทธ์บริหารการลงทุน  
บลจ.กสิกรไทย 

- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศ  
บลจ.กสิกรไทย 

- Officer ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศและ
ผลิตภัณฑ์การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ 

3 นางสาวกมลรัตน์ ตั้งธนะวัฒน ์ บริหารกองทุน - ปริญญาโท MBA มหาวทิยาลัย 
ธรรมศาสตร ์

- ปริญญาตรี คณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

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

- Associate Director ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุน
ตราสารหนี้ทางเลือก บลจ.ไทยพาณิชย์ 

- ฝ่ายวเิคราะหเ์ครดิต  

 บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ฝ่ายค้าหลกัทรัพย์ บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ฝ่ายจัดสรรเงิน ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด 
(มหาชน) 

Q:    รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน ์

A:    ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน เบอร์โทรศัพท์ 

1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกดั (มหาชน)  0-2777-7777 
2 บริษัทหลักทรัพย ์เกยีรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 0-2305-9000 
3 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 0-2659-7000 

4 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 0-2648-3600 
5 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกดั 0-2648-1777 
6 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 0-2638-5500 

7 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2659-8000 
8 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด 0-2695-5000 
9 บริษัทหลักทรัพย ์เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) 0-2680-1234 

10 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 0-2857-7000 
11 บริษัทหลักทรัพย ์ฟินันซ่า จำกัด 0-2697-3870 
12 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 0-2618-1111 

13 บริษัท ฮั่วเซง่เฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด 0-2223-2288 
14 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 0-2646-9650 
15 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) 0-2080-2888 
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน เบอร์โทรศัพท์ 

16 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 0-2672-5999 
17 บริษัทหลักทรัพย ์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2088-9999 
18 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกดั (มหาชน) 0-2352-5131-4 

19 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเีอส-ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จำกัด 0-2761-9100 
20 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด 0-2949-1999 
21 บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด  0-2660-6677 

22 บริษัทหลักทรัพย ์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จำกัด 0-2103-8811 
23 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน อนิฟินิติ จำกัด 0-2238-3987 
24 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด 0-2343-9532-33 

25 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2658-6300 
26 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 0-2658-5800 

27 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด 0-2861-5508 
28 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด 0-2207-2100 
29 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกดั 0-2266-6697 

30 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 0-2056-8888 
31 บริษัทหลักทรัพย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2658-8888 
32 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 0-2205-7000 

33 บริษัทหลักทรัพย ์เออซีี จำกัด (มหาชน) 0-2659-3456 
34 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2635-1700 
35 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด 0-2009-8000 

36 บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด 0-2018-8666  
 และ/หรือบุคคลอื่นใดท่ีบริษัทจัดการอาจพจิารณาแตง่ตั้งเพิ่มเติมในภายหลัง 
 นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

 ธนาคารไทยพาณิชย ์จำกัด (มหาชน)  โทร.0-2128-2332-7 
 ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-470-3207 
            หรือผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

“นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนด้วย “ 

Q: รายชื่อผู้สอบบัญชี 

A:  บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด 
นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา 
นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ 
นางสาวชื่นตา ชมเมิน 
นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา 
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นายเกยีรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ 
นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์ 

บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 
นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล  
นางขวัญใจ เกยีรติกังวาฬไกล  
นายสาธิต เกยีรติกังวาฬไกล 
นายประสิทธิ์พร เกศามา 
บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชใีนภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ
ตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี 

ช่องทางที่ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม 

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

• ผู้สนับสนนุการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้ับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ 
ท้ังนี้ บริษัทอาจพจิารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงช่องทางการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังได้ 

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทนุรวม 

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

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

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

ตราสาร ซึ่งในกรณีท่ีบริษัทประสบกับภาวะขาดทุนจะส่งผลให้มูลค่ายุติธรรมของตราสารลดต่ำลง หรือจะมีความเสี่ยงในการ ชำระคืนเงิน
ต้นและ/หรือดอกเบี้ยอันเกิดจากผู้ออกหรือผู้ค้ำประกันตราสารปฏิเสธการชำระเงินหรือไม่สามารถชำระเงินได้ภายใน เวลาท่ีกำหนด 
อยา่งไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านน้ีลงได้ จากการพิจารณาลงทุนในตราสารท่ีมคีุณภาพ และมี ความสามารถในการชำระ
หน้ีของผู้ออกตราสาร  

(3) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market risk) 
คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง เน่ืองจากความผันผวนของปัจจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนส่วนใหญ่ของกองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ี และ/ หรือ

http://www.scbam.com/
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ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านน้ีลงได้จากการพิจารณาลงทุนในตราสารท่ีมีอายุคงเหลือ
ใกล้เคียงกับอายุโครงการ ซึง่จะทำให้ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารลดลง 

(4) ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น (Option) 
 การลงทุนในสัญญาออปชั่น (Option) ท่ีมีการจา่ยผลตอบแทนอ้างอิงกับสินทรัพยอ์้างอิงมีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในสินทรัพย์อ้างอิง

โดยตรง ซึง่นอกจากความเสี่ยงจากความผันผวนของระดับราคาของสินทรัพย์อ้างอิงแล้ว กองทุนยังมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงความเสี่ยงจากบริษัทผู้ออกตราสาร/คู่สัญญา อาจไม่สามารถชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยให้แก่กองทุนเมื่อถึง
วันท่ีครบกำหนดอายตุราสาร 

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

(6) ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายตราสารล่วงหน้า (Leverage risk) 
 การท่ีกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินท้ังหมด กองทุนอาจพลาดโอกาสในการได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการ

ลงทุนท่ีกองทุนไปลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวให้เหมาะสม 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  

(7) ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political risk) 

คือ ความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน นโยบายทางการเมือง การเงิน รวมถึง
ข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย และการธุรกรรมทางการเงินของประเทศท่ีกองทุนลงทุน ท้ังน้ีบริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหน้ีของประเทศท่ีเข้าลงทุนอย่างรอบคอบ  

(8) ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาในการทำธุรกรรม (Counterparty risk) 

 คือ ความเสี่ยงที่เกดิจากคู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนดเวลา เน่ืองจากมีผลการดำเนินงาน
และฐานะการเงินท่ีด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องท่ีจะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน กองทุนจะลงทุนในสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าประเภทธุรกรรม 
Cross Currency SWAP กับคู่สัญญาท่ีเป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา แลกเปลี่ยนท้ังจำนวน และทำ SWAP อัตรา
ดอกเบี้ย เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างประเทศท่ีลงทุนเป็นอัตรา ดอกเบี้ยสกุลเงินบาท ซึ่งในกรณีคู่สัญญาท่ีกองทุนทำ
ธุรกรรม SWAP ไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญาสวอป ผู้ลงทุนอาจได้รับ ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัท
จัดการอาจลดความเสี่ยงด้านน้ีลงได้ จากการเข้าทำสัญญากับธนาคาร พาณิชย์ท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีอยู่ในอันดับท่ี
สามารถลงทุนได้ (Investment grade) และมีการวิเคราะห์และพิจารณา ความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาในการทำธุรกรรมก่อนลงทุนและ
ติดตามวิเคราะหอ์ยา่งต่อเนือ่ง จึงทำให้ชว่ยลดความเสี่ยงจากคูส่ัญญาดังกล่าวได้ 

(9) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk) 
 คือ ความเสี่ยงท่ีไม่สามารถขายตราสารท่ีกองทุนลงทุนไว้ได้หรือขายตราสารในราคาท่ีไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจขายคืนหน่วย

ลงทุนไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านน้ีลงได้ โดยจะใช้ความระมัดระวังสูงสุดในการเลือก
ตราสารท่ีลงทุน อีกท้ังลงทุนในตราสารท่ีมีอายุคงเหลือใกล้เคียงกับอายุโครงการ  

(10) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange Rate risk) 
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 กรณีตราสารหน้ีท่ีกองทุนลงทุนอยู่จ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เมื่อมีการแปลงค่าเงินสกุลต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินบาท ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนท่ีได้รับไม่เป็นไปตามท่ีคาดได้ เพื่อเป็นการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนมีนโยบายท่ีจะป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยใช้สัญญาสวอปอัตรา
แลกเปลี่ยน (Currency Swap) และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Forward) เพื่อรับค่าเงินบาทในอัตราคงท่ีสำหรับ
ตราสารท่ีมีการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย และ/หรือผลตอบแทนอื่น เป็นเงินตราต่างประเทศ เพื่อ ไม่ให้เกิดความผันผวนของผลตอบแทนท่ี
เป็นเงินบาท 

(11) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทนุกลับประเทศ (Repatriation risk) 
คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ หรือ
นโยบายต่างๆของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงสาเหตุอื่นๆท่ีอาจทำให้ไม่สามารถชำระหน้ีได้ตรงตามระยะเวลาท่ี กำหนด 
รวมถึงอาจทำให้กองทุนเกิดความเสี่ยงจากสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดได้ ซึ่งมีผลต่อผลตอบแทนท่ีกองทุนจะ ได้รับจากการ
ลงทุน ท้ังน้ีบริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน
ปัจจัยพื้นฐานต่างของประเทศท่ีกองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศน้ันๆซึ่งอาจช่วยลดความ
เสี่ยงในส่วนน้ีได้ 

(12) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าของตัวแปรอ้างอิง : อันเน่ืองจากปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อตัวแปรอ้างอิง
เปลี่ยนไป เช่น ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน (ค่าเงิน) ปริมาณเงินไหลเข้าหรือออก (Fund 
Flow) ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยด้านการเมือง เป็นต้น ดังน้ันกองทุนอาจมีความเสี่ยงท่ีจะได้รับผลตอบแทนน้อยลง หรือเสียโอกาสใน
การได้รับผลตอบแทนท่ีดีขึ้น หากตัวแปรอ้างอิงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามคาดการณ์ไว้  ท้ังน้ีก่อนพิจารณาลงทุน กองทุนจะ
คาดการณ์ หรือทำการศึกษาและวิเคราะห์ตัวแปรอ้างอิงของตราสารดังกล่าวอย่างรอบคอบ เพื่อให้กองทุนมีความเป็นไปได้ท่ีจะได้รับผลตอบแทน
ตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้โดยมีระดับความเสี่ยง และผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

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

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

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

ตารางสรุปอัตราสว่นการลงทนุของกองทนุรวม 
 

อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญารายใดรายหน่ึง (single entity limit)  
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  ไม่เกินร้อยละ 20  
ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูกในประเทศ ไม่เกินร้อยละ 20 หรือ 

น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5% 
- ตราสารทุน /หน่วย infra/ หน่วย property/ หน่วย private equity/ หน่วย CIS ที่จด
ทะเบียนซื้อขายใน SET หรือตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ  
- ตราสารหนี้/ กึ่งหนี้กึ่งทุน/ SN/ ศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศหรือ
เสนอขายในต่างประเทศ หรือตราสาร Basel III  
- ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์/ reverse repo/ OTC derivatives  

ไม่เกินร้อยละ 15 หรือ 
น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark+5% 

อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
ทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง  ไม่เกินร้อยละ 25 หรือ 

น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10% 
อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)  
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินของธนาคารหรือ
สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ และบรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย  

ไม่เกินร้อยละ 45 เฉลี่ยในรอบปีบัญชี  

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative)  
- Derivative ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการลงทุนความเสี่ยง (hedging)  
- Derivatives ที่มิใช่เพ่ือการลดความเสี่ยง (non-hedging) 
 

ไม่เกิน  
- มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่  
- global exposure limit 
กรณีมีการลงทุนแบบซบัซ้อน  
มูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของกองทุน
ต้องเป็นดังนี้ 
(1)  absolute VaR < 20% ของ NAV  
(2)  relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark 

อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 
หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง  ไม่เกินร้อยละ 25  
ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุกูกของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ) 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (Total Liability) ของผู้ออก
รายนั้น  

หน่วย CIS หรือหน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง  
 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS/ infra/ property ทั้งหมด
ของกองทนุ CIS/ infra/ property ที่ออกหน่วยนั้น 
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังนี ้
(1) หน่วย CIS/ infra/ property ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน  
(1.1) มีขนาดเล็ก  
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง  
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อ่ืนที่บริษัทจัดการ
เดียวกันเป็นผู้รบัผิดชอบในการดำเนินการ (เฉพาะหน่วย CIS ) 

 หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของกองทุน private 
equity 
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   ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเกบ็จากกองทนุรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน** 

 

 อัตราตามโครงการ 

(ร้อยละของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม) 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท้ังหมดที่ประมาณการได้ ไม่เกิน 2.79 (เก็บจริง 0.65 (ไมร่วมค่าใช้จ่ายอื่น)) 

• ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) ไมเ่กนิ 2.14 (เก็บจริง 0.58901%) 

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

• ค่านายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar fee) ไม่เกิน 0.11 (เก็บจริง 0.03424%) 

•  ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Advertising Expenses) 

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก *** 

- ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

 

 

ไม่เกิน 2,140,000 บาท 

ไม่มี 

•  ค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ไม่เกิน 2.14 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่ประมาณการไม่ได้ ตามที่จ่ายจริง 

 อัตราตามโครงการ 

(ร้อยละของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุน) 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)  ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) 

• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) 

• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (Switching Out) 

 

ไม่มี 

ไมม่ ี

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

• ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกำหนดไว้ใน
โครงการ (Exit Fee) 

ไม่ม ี
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หมายเหตุ :   
* ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษธีุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะ

ถือเป็นภาระของกองทุนรวม 
        อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีเปิดเผยเป็นอัตราประมาณการ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งอัตราเรียกเก็บจริงให้ทราบหลังจากท่ีได้ลงทุน

เรียบร้อยแล้ว ท้ังน้ี ในกรณีท่ีอัตราผลตอบแทนท่ีกองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีท่ีได้แจ้งไว้ตอน
เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม โดยจะไม่เกินเพดานอัตรา
ค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

        บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม โดยในทางบัญชี
จะรับรู้ท้ังจำนวนในวันท่ีกองทุนจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการจัดการเป็นกองทุนรวมหรือตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรตาม
ความเหมาะสมและเรียกเก็บจากกองทุนตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันจด
ทะเบยีนกองทุนจนถงึสิ้นสุดอายุโครงการ 

** ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และ
ภาษีดังกล่าวจะถอืเป็นภาระของผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทนุ  

 ท้ังน้ี ในกรณีท่ีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตรา
ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายท้ังหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  

 ท้ังน้ี  บริษทัจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่าย ท้ังน้ีบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้น
ดังกล่าว 

***  ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมถึงค่าอบรมเผยแพร่ความรู้และสัมมนาแนะนำกองทุนรวม และค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบจองซื้อหน่วยลงทุน หรือ
ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่นท่ีเกี่ยวกับการจองซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งเมื่อรวมกันท้ังหมดแล้วไม่เกนิ 2,140,000 บาท 
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   ข้อกำหนดอื่น ๆ 

▪ บริการข้อมูลกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือวิธีการ ในการนำส่ง เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร 
รายงานต่าง ๆ และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการถึงผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบการตอบรับข้อมูลอื่น (ถ้ามี) เช่น ผ่าน
ช่องทางอิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 30 วันก่อนวันเริ่มดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการนำส่ง และ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันน้ี ซึ่งบริษัทจัดการได้คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ ท้ังน้ี ใน
การนำส่งจดหมาย/หนังสือถึงผู้ถือหน่วยลงทุน อาทิ กรณีการแก้ไขโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการ
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือประกาศท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต 

▪ การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)  

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการ อันเน่ืองมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการ
จัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี  

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้น้ันต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ  

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลน้ันบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคล
ดังกล่าว (Churning)  

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงให้แก่กองทุนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและ
คำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทุนน้ันด้วย  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ใน
รายงานรอบปีบัญชีและรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย  

▪ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัท
จัดการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการมีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือระงับ และ/หรือยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์
ดังต่อไปน้ี  

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย
จากบริษัทจัดการตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายจากบริษัทจัดการไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ
กฎหมายต่าง ๆ ท้ังนี้ ตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด  
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(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่าง ๆ  

(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความ
น่าเชือ่ถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ 

นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสาร
หรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายต่าง ๆ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ 

ท้ังน้ี คำว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือคำว่า “กฎหมายต่าง ๆ” น้ัน ให้มีความหมายรวมถึงกฎหมายของ
ประเทศต่าง ๆ ท่ีกองทุนรวมได้มีการลงทุนในประเทศน้ัน ๆ ด้วย  

▪ ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกัน 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมี
ผลบังคับใช้วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินท่ีไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลท่ีอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่ง
รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมี
ไว้กับ FFI น้ัน นอกจากน้ียังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ใน
ลักษณะทีค่ล้ายคลึงกบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลท่ีมีลักษณะตามหลักเกณฑ์ท่ี 
FATCA กำหนดหน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพ่ือหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการกำหนดให้
ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 

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

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินท่ีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงิน
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่น ๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้น
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ 
FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าท่ี
ดำเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายดังกล่าวก่อนชำระใหก้ับกองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน ท่ีเข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป  
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เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมท้ังเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัท
จัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง และ
เพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องได้ 
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี ้

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกำหนด) 
ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ท่ีอยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและ
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น) ท่ีมีอยู่ในบัญชีท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนน้ันกับ
บริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐท้ังในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อท่ีกำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลท่ีเคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้า
ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ท้ังน้ี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของ
กฎหมายดังกล่าว 

(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมท้ังเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพ่ิมขึ้นหากมีการดำเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการ
หรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลาย
อย่างดังต่อไปน้ีตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามท่ีบริษัทจดัการแจ้งนี้แล้ว 
และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี  

(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ / สับเปลี่ยน / โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผล และ/หรือเงินท่ีชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายน้ันได ้เพื่อให้
สอดคล้องกับเกณฑแ์ละข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกีย่วข้อง ท้ังนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการ
ดำเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น 

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัท
จัดการและกองทุนมีการดำเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก 
ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่าย
เป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกำหนด) เท่าน้ัน  

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพ่ือรองรับการดำเนินการตามท่ีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ 
(รวมถึงผู้ท่ีเกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือ
ดำเนนิการอื่นใดท่ีราชการกำหนด โดยไมจ่ำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
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▪ ในกรณีท่ีคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กฎ เกณฑ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนและ/หรือการจัดการกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ท้ังน้ี การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงดังกล่าว
จะดำเนินการตามแนวทางที่ประกาศกำหนด และถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ Gold spot (XAUUSD) ในช่วงระยะเวลา 5 ปย้ีอนหลัง 

 
               * ท่ีมา: Bloomberg ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ต้ังแต่วันท่ี 25 สิงหาคม 2560 – 24 สิงหาคม 2565 

** ผลการดำเนนิงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยนืยันถงึผลการดำเนินงานในอนาคต 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                 35                                 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YA                         
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย: SCBDSHARC1YA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำเตอืน / ขอ้แนะนำ 

คำเตอืนหรอืคำแนะนำตามประกาศอื่น 

▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึง 
ความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

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

▪ กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังน้ันบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จึงไม่มี
ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YA ห้ามขายผู้
ลงทุนรายย่อย ท้ังน้ี ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YA ห้ามขายผู้
ลงทุนรายย่อยไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ 
จำกัด 

▪ ในกรณีท่ีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

▪ ผู้ลงทนุควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและควรพิจารณาความเหมาะสม
ของการลงทนุโดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุนและฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง      

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

▪ บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ 
ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อท่ีบริษัทจัดการจะ
สามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้  

▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใชส้ิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการติด
ประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต หาก
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน 

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

▪ ในกรณีท่ีผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมท่ีได้รับอนุมัติจากสำนักงานและท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัท
จัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีจัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ ดูแลผลประโยชน์ของ 
กองทุนรวม 

 

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที ่24 สิงหาคม 2565  

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

ช่ือโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YA 
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

ช่ือโครงการจัดการ (อังกฤษ) : SCB Double Structured Complex Return 1YA Not for Retail 
Investors 

ช่ือย่อโครงการ : SCBDSHARC1YA 

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด  

ประเภทการขาย : ขายคร้ังเดียว 

การกำหนดอายโุครงการ : 1  ปี 0  เดือน 0  วัน 

เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกินกว่า 1 ปี 1 เดือน 

รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) : 

บริษัทจัดการจะแจ้งวันที่สิ้นสุดอายุโครงการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันจด
ทะเบียนกองทุนรวม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่กระทบต่อการลงทุนของกองทุนที่นำเงินลงทุน
ไปลงในประเทศน้ัน ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน
ประเทศที่กองทุนไปลงทุน และ/หรือมาตรการเกี่ยวกับการสำรองเงินทุนในประเทศ ซ่ึงอาจมีผลกระทบ
ทำให้กองทุนไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทุนกลับมาเป็นสกุลเงินบาทได้ ในวันที่กองทุนครบอายุโครงการ 
อาจทำให้กองทุนไม่สามารถชำระเงินต้น และดอกเบี้ยตามช่วงเวลาที่กำหนดได้ และอาจทำให้กองทุนมี
อายุโครงการมากกว่าที่กำหนดไว้ ทั้ งน้ี บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณานำเงินลงทุ นรวมทั้ ง
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากเงินลงทุนของกองทุนดังกล่าวไปลงทุนต่อในทรัพย์สินต่าง ๆ หรือในรูปแบบอื่น
ใด ที่ไม่ขัดกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งน้ี เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้ลงทนุของกองทุนดังกล่าว โดยบริษัทจะทำหนังสือแจ้งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ 
อย่างไรก็ตามบริษัทจะนำเงินลงทุนพร้อมทั้งผลประโยชน์ทั้งหมดกลับคืนให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเร็ว
ที่สุด ในโอกาสแรกที่บริษัทสามารถทำได้ หรือ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยุติโครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก หรือหลังจากสิ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยจะพิจารณาชำระเงินคืนให้กับผู้ลงทุน โดยไม่นำทรัพย์สินที่
จำหน่ายได้ไปจดทะเบียนกองทุนรวม ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้คร้ังแรกของกองทุนน้อย
กว่า 500 ล้านบาท หรือในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น 
อันเน่ืองจากประเทศที่กองทุนจะไปลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และ/หรือปัจจัยอื่นใดที่ทำให้
ผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม  

ทั้งน้ี การดำเนินการใด ๆ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดกับผู้ลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัทจัดการ
จะทำหนังสอืแจ้งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง  

ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะผู้มีเงนิลงทุนสูง 

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

วตัถุประสงค์ของโครงการ :  

เพื่อระดมเงินทุนจากผู้มีเงินลงทุนสูง ที่ต้องการแสวงหาโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนและ
สามารถรับความเสี่ยงได ้โดยจะลงทุนในตราสารหน้ีทีม่ีอันดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุน
ได้ (Investment grade) และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินในต่างประเทศและ/หรือใน
ประเทศที่มีผลตอบแทนที่ดี รวมถึงลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เช่น สัญญาออปชั่น (Option) เพื่อ
เปิดโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มได้ โดยมีช่วงระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ปี 
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2. ประเภทกองทุน 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ผสม 

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม : 

- ตราสารหน้ี  

- อื่น ๆ : สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาออปชั่น (Option)  

กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหน้ี 

สัดส่วนการลงทุน : ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 99.00 ของ NAV 

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน อื่นๆ 

สัดส่วนการลงทุน : ไม่เกิน ร้อยละ 1.00 ของ NAV 

ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : ไม่กำหนด 

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ : 

- กองทุน buy & hold 

- กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน 

ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยง
ต่างประเทศ  

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ: 

(1) กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหน้ี และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที่เสนอ
ขายในต่างประเทศและ/หรือในประเทศ รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหน้ีหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับ
ที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ประมาณร้อยละ 99.00 - 99.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน (NAV) โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทุนในส่วนน้ีเติบโตครอบคลุมเงินต้น  

(2) กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนประมาณร้อยละ 0.50 – 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) 
ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาออปชั่น (Option) ที่มีการจ่ายผลตอบแทน
อ้างอิงกับราคาทองคำ Gold spot (XAUUSD) ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน เพื่อเปิดโอกาสให้กับ
กองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ Gold spot 
(XAUUSD)  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิอาจเปลี่ยนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่ลงทุนจากสัญญาออปชั่น (Option) 
เป็นสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ได้โดยจะอ้างอิงกับสินทรัพย์อ้างองิเดิม  

โดยมีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปน้ี  

ส่วนที่ 1 : เงินต้น และผลตอบแทน  

กองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที่เสนอขายในต่างประเทศ
และ/หรือในประเทศ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่ อ
กฏหมาย ก.ล.ต.โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหน้ีหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้ (Investment grade) ประมาณร้อยละ 99.00 - 99.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
(NAV)  

ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศที่เป็นตราสารหน้ี เงินฝากและตราสารทางการเงิน กองทุนจะเข้าทำ
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate risk) ทั้งจำนวน โดยจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภท
ธุรกรรม FX Swap หรือ Cross Currency Swap กับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อ 1) ป้องกันความ
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เสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน และ/หรือ 2) ทำ swap อัตราดอกเบี้ย เพื่อแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างประเทศที่ลงทุนเป็นอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินบาท นอกจากน้ีกองทุนอาจจะ
เข้าลงทุนในตราสารที่มีอายุยาวกว่าอายุโครงการ โดยจะเข้าทำสัญญาขายตราสารดังกล่าวล่วงหน้า 
เพื่อให้อายุของสัญญาสอดคล้องกับอายุโครงการ เป็นต้น  

ส่วนที่ 2 : ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม  

กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนประมาณร้อยละ 0.50 – 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ไป
ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาออปชั่น (Option) ที่ีมีการจ่ายผลตอบแทน
อ้างอิงกับราคาทองคำ Gold spot (XAUUSD) ที่ใช้ในการคำนวณตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน ซ่ึง
สัญญาออปชัน่ (Option) ที่กองทุนลงทุนจะออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันโดยธนาคารพาณิชย์ไทย 
หรือสถาบันการเงินไทยหรือธนาคารซ่ึงเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบันการเงิน
ต่างประเทศ  

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

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

ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับ
ช่วงระยะเวลาดังน้ีรวมด้วย โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสำคัญ  

1.  30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม  

2.  30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทนุรวม 

3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนหรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมากหรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งน้ี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำ
การ 

ประมาณการผลตอบแทนตราสารที่กองทุนคาดว่าลงทุน 

ตราสารท่ีกองทุนคาดว่า

ลงทุน 

อันดับความน่าเชื่อถือ
ระยะยาวของผู้ออกตรา

สาร 

สัดส่วนการ
ลงทุน ณ 

วันจด
ทะเบียน 

ผลตอบแทน 

จากตราสาร 

ต่อปี (THB) 

  

ประมาณการ 

การได้รับเงินต้น 
+ผลตอบแทน 

ณ วันครบอายุ

โครงการ 

ส่วนท่ี 1 

เงินฝาก ธ. Qatar National 

Bank (QNB) - กาตาร์ 

A 
(FITCH International) 

19.00% 1.40% 19.27% 

เงินฝาก ธ. Doha Bank 

(DOHA) - กาตาร์ 

A- 

(FITCH International) 
19.00% 1.20% 19.23% 

เงินฝาก ธ. Bank of China 

(BOC) - จีน 

A 
(FITCH International) 

14.25% 1.10% 14.41% 
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ตราสารหนี้ The Saudi 

National Bank, Singapore 

Branch  

A- 

(FITCH International) 
14.00% 1.10% 14.15% 

ตราสารหนี้ Malayan Banking 

Berhad - มาเลเซีย 

A3 

(Moody's) 
14.00% 1.10% 14.15% 

หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น 

จำกัด (มหาชน) - ไทย 

BBB+ 
(TRIS) 

19.00% 2.30% 19.44% 

รวม (เฉพาะตราสารหนี้)   99.25% 1.40% 100.65% 

หักค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)*       -0.65% 

เงินต้น+ผลตอบแทน

โดยประมาณ ตามระยะเวลาการ

ลงทุนประมาณ 1 ปี 

      100.00% 

ส่วนท่ี 2 

สัญญาออปชั่น (Option) ท่ีมี

สินทรัพย์อ้างอิง เป็น ทองคำ 

(XAUUSD) 

  0.75%     

- บริษัทจดัการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพยส์ินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการ
ดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่
ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ 

- หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เน่ืองจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุน
อาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้ 

- ตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้ผ่านข้ันตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของผู้ออก
ตราสาร (Credit Risk) แล้ว แต่อาจยังมีความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ไม่
คาดคิดที่มีนัยสำคัญต่อนโยบายในการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหน้ี (Event risk) อยู ่

- บริษัทขอสงวนสิทธิในการปิดขายหน่วยลงทนุกอ่นระยะเวลาทีก่ำหนดได ้ในกรณีที่มียอดจำหน่ายหน่วย
ลงทนุเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงินลงทุนโครงการ  

* ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้
ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ซ่ึงในช่วงระยะเวลาอายุโครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเพิ่มหรือ
ลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเกบ็จริงได้ ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนทีก่องทุนไดรั้บหลงัหักคา่ใชจ้า่ย
สูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีที่ได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน  บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม โดยจะไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้
ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

รายละเอียดของสญัญาออปช่ัน (Option) ทีก่องทนุลงทุน (ส่วนที่ 2) 

สินทรัพยอ้์างอิง (underlying) ราคาทองคำ Gold spot (XAUUSD) 

สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) 

อายุตราสาร 
ประมาณ 1 ป ีแต่ไมต่่ำกวา่ 11 เดอืน และไม่เกิน 1 ป ี1 เดอืน นับ
จากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 

อัตราส่วนร่วม  

(participation rate) 
50% 

ผลตอบแทนชดเชย 

(Rebate Rate)  
0.25% 
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Knock out level  10% 

ข้อมูลสำคญัเกี่ยวกบัสินทรัพย์
อ้างอิง 

ราคาทองคำ Gold spot (XAUUSD) คือ ราคาทองคำตอ่ 1 ทรอย 
ออนซ์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยราคาทองคำที่สญัญาออปชั่น 
อ้างอิงจะใช้ราคาที่ประกาศโดย Bloomberg หน้า BFIX 
(https://www.bloomberg.com/quote/XAUUSD:CUR)        
ณ เวลา 15.00 น. ตามเวลาของกรุงโตเกียว ประเทศญีปุ่่น (BFIX 
Zone Tokyo 3.00 PM) 

เหตุการณ์ที่สง่ผลกระทบต่อ
การลงทุน 

กองทุนสงวนสิทธิที่จะนำเงินส่วนที่ลงทุนในสัญญาออปชั่นไป
ลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่ ใกล้ เคียงหรือปรับเงื่อนไขการจ่าย
ผลตอบแทนหากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง ตามดุลยพินิจ
ของผู้จัดการกองทุนจนครบอายุกองทุน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซ่ึงผลตอบแทนอาจเปลี่ยนแปลงจาก
ที่กำหนดไว้ ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงต่อสินทรัพย์
อ้างอิง ดังต่อไปน้ี: 

1. การยกเลิกการประกาศราคาสินทรัพย์ที่กองทุนใช้อ้างอิง 

2. ไม่สามารถประกาศราคาสินทรัพย์อ้างอิงอย่างเป็นทางการได้ 

3. การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อ
สินทรัพย์อ้างอิง สัญญาออปชั่นหรือกองทุน  

4. มีเหตุการณ์ใด ๆที่ทำให้ผู้ออกสัญญาออปชั่นที่มีการจ่าย
ผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาของสินทรัพย์อ้างอิงไม่สามารถ
ป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิง
ได้ โดยผู้ออก สัญญาออปชั่นได้ใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดใน
การแก้ไขปัญหาแล้ว แต่อย่างไรก็ตามผู้ออกสัญญาออปชั่นยังคง
ได้รับผลกระทบดังต่อไปน้ี 

a. ไม่สามารถหา สร้าง สร้างใหม่ ทดแทน ถือครอง ยกเลิก หรือ
ขายธุรกรรมหรือ สินทรัพย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคาตาม
เงื่อนไขและข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับสัญญาออปชั่นน้ัน หรือ  

b. ไม่สามารถขายหรือไม่ได้ รับการชำระเงินคืนจากการขาย
ธุรกรรมหรือสินทรัพย์ที่ลงทุน 

5. คู่สัญญาออปชั่นที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับสินทรัพย์
อ้างอิง มีต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงเพิ่มข้ึน เช่น จากการ
เพิ่มข้ึนของอัตราการเสียภาษีอากร ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียม
ต่างๆ 

ผู้ออกตราสาร 
ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือสถาบันการเงินไทยหรือธนาคารซ่ึงเป็น
สาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ 

เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปช่ัน (Option) (กอ่นหักค่าใช้จ่าย) 

กองทุนจะคำนวณผลตอบแทนโดยปัดทศนิยม 2 ตำแหน่งตามหลักคณิตศาสตร์ และจะจ่ายผลตอบแทน
เพยีงคร้ังเดียวเมื่อสิน้อายุโครงการ  

1. สินทรัพย์อ้างอิง คอื ราคาทองคำ Gold spot (XAUUSD) ในสกลุเงนิดอลลาร์สหรัฐ (USD) 

2. ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง = [ค่าสัมบูรณ์ของ(ระดับของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วัน
พิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง / ระดับของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเร่ิมต้นสัญญา) – 1] x ค่าการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

https://www.bloomberg.com/quote/XAUUSD:CUR
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3. ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน = อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง/ อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ณ วันเร่ิมต้นสัญญา 

4. PR คือ อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) ของสินทรัพย์อ้างอิงจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น 
= 50% 

5. Rebate Rate = 0.25% 

6. Knock out level = 10% 

วันเร่ิมต้นสัญญา คือ วันที่กองทุนเร่ิมลงทุนในสัญญาออปชั่นหากวันดังกล่าวไม่มีการคำนวณราคาของ
สินทรัพย์อ้างอิงน้ัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใช้ราคาของสินทรัพย์อ้างอิงของวันทำการถัดไป หรือวัน
ทำการอื่นใดที่บริษัทจัดการสามารถนำราคาของสินทรัพย์มาใช้อ้างอิงได้ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 

วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง คือ วันที่กองทุนพิจารณาระดับของสินทรัพย์อ้างอิงเพื่อนำมาคำนวณ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นโดยจะสิ้นสุดประมาณ 5 -10 วันก่อนวันครบอายุกองทุน 

บริษัทจัดการจะแจ้งวันเร่ิมต้นสัญญาและวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการภายใน 7 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุน แต่หากวัน
ดังกล่าวตรงกับวนัหยดุจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ทั้งน้ี วันพจิารณาสินทรัพย์อ้างอิงอาจเปลี่ยนแปลงได้
หากสถานการณ์การลงทุนทั้งในและหรือต่างประเทศไม่เหมาะสมกับการลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
ดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบโดยเร็วผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) ผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate) หรือ Knock out level อาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนแต่
จะไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 

รายละเอียดการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมด 

 เงื่อนไข  
เงินต้นและผลตอบแทนทีค่าดวา่จะได้รับ 

ณ วันครบอายุโครงการ 

กรณีที่ 1 

ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ 
วนัพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง ≥ -10% แต่ ≤ 
10% ของระดับสินท รัพย์อ้ างอิง ณ  วัน
เร่ิมต้นสัญญา 

ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสาร
ห น้ี  เงิ น ฝ าก แล ะต ราส ารท างก ารเงิ น          
+ ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญา
ออปชั่น  

ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น  

= (PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์
อ้างอิง x มูลค่าตามขนาดของสัญญาสัญญา
ออปชั่น) x ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน 

กรณีที่ 2 

1) ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง 
ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง < -10% 
ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเร่ิมต้น
สญัญา หรือ 

2) ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง 
ณ วันทำการใดทำการหน่ึงของสินทรัพย์
อ้ า งอิ ง  ต ลอดอายุ โค รงก ารจนถึ งวั น
พิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง < -10% ของ

ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสาร
ห น้ี  เงิ น ฝ าก แล ะต ราส ารท างก ารเงิ น          
+ ผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนใน
สัญญาออปชั่น  

ผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนในสญัญา
ออปชั่น  

= (Rebate Rate x มูลค่าตามขนาดของ
สัญญาออปชั่น) x ค่าการเปลี่ยนแปลงของ
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ระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเร่ิมต้นสัญญา 
(กองทุนจะไม่นำค่าการเปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพย์อ้างอิงหลังจากวันทำการดังกล่าว
มาพิจารณาอีก) หรือ 

3) ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง 
ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง > 10% 
ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเร่ิมต้น
สญัญา หรือ 

4) ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง 

ณ วันทำการใดทำการหน่ึงของสินทรัพย์
อ้างอิงตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณา

สิ น ท รัพ ย์ อ้ า งอิ ง  > 10% ข อ ง ระดั บ

สินท รัพย์ อ้ างอิ ง  ณ  วัน เ ร่ิมต้ นสัญ ญ า 
(กองทุนจะไม่นำค่าการเปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพย์อ้างอิงหลังจากวันทำการดังกล่าว
มาพิจารณาอีก) 

อัตราแลกเปลี่ยน 

ในการพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปลี่ยนแปลง
ของสินทรัพย์อ้างอิงทุกสิ้นวันทำการของสินทรัพย์อ้างอิง 

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อเงือ่นไขและการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนใน 
สัญญาออปชั่น เช่น คู่สัญญามีการยกเลิกสัญญาอันเน่ืองมาจากสภาวะตลาดมีการผันผวนอย่างรุนแรงจน
ไม่สามารถออกสัญญาออปชั่นให้กองทุนภายใต้เงื่อนไขเดิมได้ กองทุนจึงต้องเปลี่ยนคู่สัญญาใหม่ เป็น
ต้น การคำนวณผลตอบแทนดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบไุว้ในสัญญาออปชั่นที่กองทุนลงทนุ ซ่ึง
บริษัทจัดการจะแจ้งเงื่อนไขดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิด
เหตุการณ์น้ันๆ ข้ึน โดยจะแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  

เงื่อนไขของสัญญาออปชั่นจะเป็นไปตามสัญญาที่กองทุนได้ทำการตกลงร่วมกันกับทางธนาคารคู่ค้า 
ทั้งน้ี หากเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์อ้างอิงและ/หรือ บริษัทผู้ให้บริการสินทรัพย์อ้างองิอย่างมี
นัยสำคัญ เช่น หลักการการคำนวณราคามีการเปลี่ยนแปลง สินทรัพย์อ้างอิงถูกยกเลิก และ/หรือ บริษัทผู้
ให้บริการสินทรัพย์อ้างอิงปิดกิจการ เป็นต้น ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้สัญญาออปชั่นมีอันต้องสิ้นสภาพก่อน
กำหนด ธนาคารคู่ค้าจะทำการคำนวณราคาสัญญาออปชั่นเพือ่ใช้ในการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด 

ตัวอย่างการได้รับเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุน 

สมมติฐาน 
- เงินลงทุนทั้งหมด 1,000,000 บาท แบ่งสดัส่วนการลงทนุดังน้ี 

ประเภทหลกัทรัพย์/ทรัพย์สนิ สัดสว่นการลงทุน  อัตรา
ผลตอบแทน 
ณ วันครบอายุ

โครงการ  
(ประมาณ 1 ปี) 

เงินต้นและ
ผลตอบแทนที่
คาดวา่จะได้รับ 
    (ต่อปี) 

ส่วนที่ 1 : ตราสารหน้ี เงินฝากและตราสาร
ทางการเงิน 

99.25% ประมาณ 1.25% 100.50% 

หักค่าใช้จา่ยโดยประมาณ   0.50% 

เงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทนุใน
ส่วนที่ 1 หลังหกัคา่ใช้จา่ยของกองทนุ
โดยประมาณ  

  100.00% 
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ส่วนที่ 2 : สญัญาออปชั่น 0.75% ตัวอย่างผลตอบแทนจากสญัญา
ออปชั่นปรากฎตามตารางด้านล่าง 

- ระดับของสินทรัพย์อา้งอิง ดงัน้ี 

 ระดบัของสินทรัพย์
อ้างอิง ณ วันที่
เร่ิมต้นสัญญา 

ระดับต่ำสุดของ
สินทรัพยอ้์างอิง

ระหว่างอายุ
โครงการ 

ระดับสูงสุดของ
สินทรัพยอ้์างอิง

ระหว่างอายุ
โครงการ 

ระดับของ
สินทรัพยอ์้างอิง 
ณ วันพิจารณา
สินทรัพยอ์้างอิง 

กรณีที่ 1 1,000 ≥ 900 ≤ 1,100 1,050 

กรณีที่ 2 

1) 

2) 

3) 

4) 

 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

 

≥ 900 

< 900 

≥ 900 

≥ 900 

 

≤ 1,100 

≤ 1,100 

≤ 1,100 

> 1,100 

 

800 

ไม่นำมาพิจารณา 

1,160 

ไม่นำมาพิจารณา 

 
สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) 

  อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) 

ณ วันเร่ิมต้นสัญญา 

อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) 
ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง 

กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งคา่ข้ึนเมื่อ
เทียบกับคา่เงินดอลลาร์สหรัฐ  

35 บาท ตอ่ 1 ดอลลาร์ 30 บาท ตอ่ 1 ดอลลาร์ 

กรณีที่ คา่เงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อ
เทียบกับคา่เงินดอลลาร์สหรัฐ  

35 บาท ตอ่ 1 ดอลลาร์ 40 บาท ตอ่ 1 ดอลลาร์ 

กรณีที่ 1 ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง ≥ -10% แต่ ≤ 10% 
ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเร่ิมต้นสัญญา ดังน้ี 

การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน
บาทเมื่อเทียบกบั
ดอลลาร์สหรัฐ 

เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน รวมเงินต้นและ 
ผลตอบแทนทั้งหมด
ทีค่าดว่าจะได้รับเมื่อ
ครบอายุโครงการ 

ส่วนที่ 1 
ตราสารหน้ี เงินฝาก
และตราสารทาง
การเงิน 

ส่วนที่ 2 
สัญญาออปช่ัน 

1.1 คา่เงินบาทแข็งคา่ข้ึน
เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ 
จาก 35 บาท ต่อ 1 
ดอลลาร์ เป็น 30 บาท ตอ่ 
1 ดอลลาร์ 

1,000,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้รับผลตอบแทน 
จากการลงทนุใน
สัญญาออปชั่น 
21,500 บาท 
(คิดเป็น 2.15 %  
ต่อปี) 
คำนวณจาก 

1. คา่การ
เปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพย์อ้างอิง 

(1,050/1,000) -1   

1,000,000 + 21,500 
= 1,021,500 บาท 

(คิดเป็น 2.15%  
ต่อปี) 
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 = 0.05 

2. คา่การ
เปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน 

30/35=0.86 

3. ผลตอบแทน   

(50% x 0.05 x 
1,000,000) x 0.86 

= 21,500 บาท 

1.2 คา่เงินบาทอ่อนค่าลง
เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ 
จาก 35 บาท ต่อ 1 
ดอลลาร์ เป็น 40 บาท ตอ่ 
1 ดอลลาร์ 

1,000,000 บาท ได้รับผลตอบแทน 
จากการลงทุนใน
สัญญาออปชั่น 
28,500 บาท 
(คิดเป็น 2.85% ต่อ
ปี) 
คำนวณจาก 

1. คา่การ
เปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพย์อ้างอิง 

(1,050/1,000) -1   
= 0.05 

2. คา่การ
เปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน 

40/35 = 1.14 

3. ผลตอบแทน   

(50% x 0.05 x 
1,000,000) x 1.14 

= 28,500บาท 

1,000,000 + 28,500 
= 1,028,500 บาท 

(คิดเป็น 2.85% ต่อปี) 

กรณีที่ 2 ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง < -10% หรือ > 10% ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง 
ณ วันเร่ิมต้นสัญญาดังน้ี 

1) ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง < -10% ของระดับ
สินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเร่ิมต้นสัญญา หรือ 

2) ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการใดทำการหน่ึงของสินทรัพย์อ้างอิงตลอดอายุ
โครงการจนถึงวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง < -10% ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเร่ิมต้นสัญญา 
หรือ 

3) ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง > 10% ของระดับ
สินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเร่ิมต้นสัญญา หรือ 

4) ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการใดทำการหน่ึงของสินทรัพย์อ้างอิงตลอดอายุ
โครงการจนถึงวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง > 10% ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเร่ิมต้นสัญญา 
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การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน
บาทเมื่อเทียบกบั
ดอลลาร์สหรัฐ 

เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน รวมเงินต้นและ 
ผลตอบแทนทั้งหมด
ทีค่าดว่าจะได้รับเมื่อ
ครบอายุโครงการ 

ส่วนที่ 1 
ตราสารหน้ี เงิน
ฝากและตราสาร
ทางการเงิน 

ส่วนที่ 2 
สัญญาออปช่ัน 

2.1 คา่เงินบาทแข็งคา่ข้ึน
เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ 
จาก 35 บาท ต่อ 1 
ดอลลาร์ เป็น 30 บาท ตอ่ 
1 ดอลลาร์ 

1,000,000 บาท ได้รับผลตอบแทนจาก
การลงทนุในสญัญา
ออปชั่น  

2,150 บาท 

(คิดเป็น 0.215%ตอ่ปี) 

คำนวณจาก 

1. คา่การเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยน 
30/35=0.86 

2. ผลตอบแทนชดเชย   

(0.25% x 1,000,000) 
x 0.86 

= 2,150 บาท 

1,000,000 + 2,150 

= 1,002,150 บาท 

(คิดเป็น 0.215%  

ต่อปี) 

2.2 คา่เงินบาทอ่อนค่าลง
เมือ่เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ 
จาก 35 บาท ต่อ 1 
ดอลลาร์ เป็น 40 บาท ตอ่ 
1 ดอลลาร์ 

1,000,000 บาท ได้รับผลตอบแทนจาก
การลงทุนในสญัญา
ออปชั่น  

2,850 บาท 

(คิดเป็น 0.285% ต่อ
ปี) 

คำนวณจาก 

1. คา่การเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยน  

40/35 = 1.14 

2. ผลตอบแทนชดเชย   

(0.25% x 1,000,000) 
x 1.14 

= 2,850 บาท 

1,000,000 + 2,850 

= 1,002,850 บาท 

(คิดเป็น 0.285% ต่อ
ปี)  

สรุปผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น 

กรณี

ท่ี 

อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทเทียบ

กับดอลลาร์สหรัฐ 

เงื่อนไขและ

ผลตอบแทน 

ส่วนที ่1  

ตราสารหนี้ เงิน
ฝากและตราสาร

ท า ง ก า ร เ งิ น 

(บาท) 

ส่วนที ่2 

สัญ ญ าออปชั่ น 

(บาท) 

ร ว ม เ งิ น ต้ น แ ล ะ

ผลตอบแทน ท้ังหมดท่ี
คาดว่าจะได้ รับเมื่อครบ

อายุโครงการ  (บาท) 

1 1.1 ค่าเงินบาท

แข็งค่าขึ้นเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์

เงื่อนไข : 

ค่าการเปลี่ยนแปลง

1,000,000 21,500  

(คิดเป็น 2.15% 

1,021,500  

(คิดเป็น 2.15% ต่อปี) 
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สหรัฐ จาก 35 

บาท ต่อ 1 
ดอลลาร์ เป็น 30 

บาท ต่อ 1 

ดอลลาร์ 

ของสินทรัพย์อ้างอิง 

ณ วันพิจารณา
สินทรัพย์อ้างอิง ≥ -

10% แต่ ≤ 10% ของ
ระดับสินทรัพย์อ้างอิง 

ณ วันเริ่มต้นสัญญา 

ผลตอบแทน : 

(PR x ค่าการ

เปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพย์อ้างอิง x 

มูลค่าตามขนาดของ
สัญญาออปชั่น) x ค่า

การเปลี่ยนแปลงของ

อัตราแลกเปลี่ยน 

ต่อปี) 

1.2 ค่าเงินบาท

อ่อนค่าลงเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์

สหรัฐ จาก 35 
บาท ต่อ 1 

ดอลลาร์ เป็น 40 

บาท ต่อ 1 

ดอลลาร์ 

1,000,000 28,500  

(คิดเป็น 2.85% 

ต่อปี) 

1,028,500  

(คิดเป็น 2.85% ต่อปี) 

2 2.1 ค่าเงินบาท

แขง็ค่าขึ้นเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์

สหรัฐ จาก 35 

บาท ต่อ 1 
ดอลลาร์ เป็น 30 

บาท ต่อ 1 

ดอลลาร์ 

เงื่อนไข :  

1) ค่าการเปลี่ยนแปลง
ของสินทรัพย์อ้างอิง 

ณ วันพิจารณา

สินทรัพย์อ้างอิง < -
10% ของระดับ

สินทรัพย์อ้างอิง ณ วัน

เริ่มต้นสัญญา หรือ 

2) ค่าการเปลี่ยนแปลง

ของสินทรัพย์อ้างอิง 
ณ วันทำการใดทำการ

ของสินทรัพย์อ้างอิง 
หนึ่งตลอดอายุ

โครงการจนถึงวัน
พิจารณาสินทรัพย์

อ้างอิง < -10% ของ

ระดับสินทรัพย์อ้างอิง 
ณ วันเริ่มต้นสัญญา 

หรือ 

3) ค่าการเปลี่ยนแปลง

ของสินทรัพย์อ้างอิง 

ณ วันพิจารณา
สินทรัพย์อ้างอิง > 

10% ของระดับ
สินทรัพย์อ้างอิง ณ วัน

เริ่มต้นสัญญา หรือ 

4) ค่าการเปลี่ยนแปลง
ของสินทรัพย์อ้างอิง 

ณ วันทำการใดทำการ
หนึ่งของสินทรัพย์

อ้างอิงตลอดอายุ
โครงการจนถึงวัน

พิจารณาสินทรัพย์

อ้างอิง > 10% ของ
ระดับสินทรัพย์อ้างอิง 

ณ วันเริ่มต้นสัญญา 

ผลตอบแทน : 

1,000,000 2,150  

(คิดเป็น 

0.215% ต่อปี) 

1,002,150  

(คิดเป็น 0.215% ต่อปี) 

2.2 ค่าเงินบาท

อ่อนค่าลงเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์

สหรัฐ จาก 35 
บาท ตอ่ 1 

ดอลลาร์ เป็น 40 

บาท ต่อ 1 

ดอลลาร์ 

1,000,000 2,850  

(คิดเป็น 

0.285% ต่อปี) 

1,002,850  

(คิดเป็น 0.285% ต่อปี) 
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(Rebate Rate x 

มูลค่าตามขนาดของ
สัญญาออปชั่น) x ค่า

การเปลี่ยนแปลงของ

อัตราแลกเปลีย่น 

ตัวอย่างแผนภาพของรูปแบบการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทน 

 

3. ข้อมูลที่เกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ 

จำนวนเงินทุนโครงการเร่ิมต้น : 2,000,000,000.00 บาท 

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี 

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุน
มากกว่าจำนวนเงินทุน : เป็นจำนวนร้อยละ 15.00 ของจำนวนเงินทุนโครงการ 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท 

จำนวนหน่วยลงทุนเร่ิมต้น : 200,000,000.0000 หน่วย  

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่
เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุ และดำเนินการจดทะเบยีนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวมก่อน
ครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า 

4. การบริหารจัดการกองทุน 

การลงทนุในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน  

วตัถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  

- ทีม่ไิด้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) 

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบซับซ้อน 

วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : VaR approach 
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สมมุติฐานที่ใช้ในการคำนวณ 

ระดับความเช่ือมั่น (confidence level) ร้อยละ : 99.00 

ระยะเวลาการถือครอง (holding period) : 20 วันทำการ 

ข้อมูลย้อนหลังที่ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ํากว่า : 250 วันทำการ 

ประเภทของ VaR ที่บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง : Absolute VaR 

ไม่เกินร้อยละ : 20.00 ของ NAV 

วิธีการวัดมูลค่าความเสีย่งด้านตลาด : Variance Covariance Method (Parametric Approach) 

- เพื่อลดความเสี่ยง 

การลงทุนในตราสารทีม่สัีญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน 

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มีกลยุทธ์การลงทุนคร้ังเดียว (buy-and-hold)  

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบซบัซ้อน 

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) : ไม่ม ี

6. การจ่ายเงินปันผล :  

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย 

หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล : ไม่ม ี 

กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : ไม่มี 

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

มลูค่าขั้นต่ําของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด 

จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ําของการรับซือ้คืน : ไม่กำหนด 

วธิีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : แบบอัตโนมัติ 

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : เมื่อสิ้นสุดอายโุครงการ 

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ผูถ้ือหน่วยลงทุนไมต่้องแจ้งล่วงหน้า  

รายละเอยีดเพิ่มเติม : 

- บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและยินยอมให้บริษัทจัดการรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เป็น
จำนวนเงินที่ไม่เกินจำนวนเงินสดรับที่ได้รับจากดอกเบี้ยรับ และ/หรือรายได้จากการลงทุนสุทธิ บวก 
(หัก) ด้วยกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดข้ึนจริง และ/หรือกำไรสะสม และ/หรือเงินต้นที่ได้จากการไถ่ถอน
คืนของพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนรวมลงทุนไว้ เมื่อครบอายุของพันธบัตร 
หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนรวมลงทุนดังกล่าว หลังจากกันสำรองสำหรับค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ของกองทุน (ถ้ามี) ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเพียงคร้ัง
เดียว ณ วันครบอายุโครงการตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด เท่ากับ มูลค่าทรัพย์สินคงเหลือ
ทั้งหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ แล้ว  

- ณ วันครบอายุโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธินำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่อยู่
ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการภายใน 5 วันทำการถัดไป เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดหรืออนุญาต
ให้เป็นอย่างอืน่ได้ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยงัไมส่ามารถชำระค่าขายคืนได้ตามกำหนดเวลา เน่ืองจากจำเป็นต้อง
ใชร้ะยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
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บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณ
ดังกล่าว  

อน่ึง ณ วันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากผู้ถือหน่วยลงทุนยังมิได้เปิดบัญชีกองทุนเปิดไทย
พาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงนิที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะ
ดำเนินการเปิดบัญชีกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินน้ันให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพื่อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าโดยบริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความยินยอม
ในการดำเนินการดังกล่าวแล้ว 

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง 
เพิ่มเติม วิธีการขายคืนและการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด  

- ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกรมสรรพากร และ/หรือหน่วยงานอื่นใด ได้มี
ประกาศแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการซ้ือคืน/ขายคืนหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติในอนาคต บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นตามประกาศที่แก้ไข เพิ่มเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงน้ัน  

เง่ือนไข ขอ้จำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 

1. การชำระค่ารับซือ้คืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทนุด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน 

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน
เงินได้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติ
พิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ รวมถึงกรณีอื่นใดที่
เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะกำหนดข้ันตอนการดำเนินการต่อไป 
ซ่ึงข้ันตอนที่กำหนดต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย 

2. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปน้ี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหน่ึง
ดังน้ี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

(ก) มีเหตุจำเป็นทำใหไ้ม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล 

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 

(2) ผู้ถอืหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคนืหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวา่ราคารับซือ้
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ข้ึนไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 

(1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทุนน้ัน เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. 

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วใหท้ราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเร่ืองดังกล่าวด้วย
วิธีการใดๆ โดยพลัน 
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(3) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของ
การเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูล
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้
ผูดู้แลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง 

3. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน 

3.1 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ “ผู้มีเงนิลงทุนสูง” 
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซ่ึงเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

3.2 เพือ่ประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์
ที่จะไม่ รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ น้ัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมือง
สหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มีข้ึนและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

3.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการลงทะเบียน
โอนหน่วยลงทุนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

เง่ือนไข ข้อจำกัด การไมข่ายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง : 

การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนประเภทสถาบัน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เร่ือง หลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.79 ต่อปีของ
มูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม 

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.14 ต่อปีของมูลค่าจด
ทะเบียนกองทุนรวม 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปีของมูลค่า
จดทะเบียนกองทุนรวม 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปีของ
มูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : ไมมี่ 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) : 
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ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าจดทะเบียน
กองทุนรวม โดยในทางบัญชีจะรับรู้ทั้งจำนวนในวันที่กองทุนจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการ
จัดการเป็นกองทุนรวมหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรตามความเหมาะสมและเรียกเก็บจากกองทุน
ตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันจดทะเบียน
กองทุนจนถึงสิ้นสุดอายุโครงการ 

ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ โดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนมีมูลค่าน้อยกว่า 
50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินรวม หักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจาก
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมจะต้องไม่เกิน
ค่าธรรมเนียมรวมของกองทุน 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก ไม่เกิน 2,140,000 บาท ซ่ึงจะเรียก
เก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของ
กองทุนรวมทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายน้ัน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ค่าอบรมเผยแพร่ความรู้ และ
สัมมนาแนะนำกองทุนรวม 

(2) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการสอบบัญชี ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายตรวจสอบทรัพยส์ิน
ในประเทศ และต่างประเทศ 

(3) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่ง หนังสือชี้ชวนรายละเอียดโครงการกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสำคัญ ส่วนข้อมูลกองทุนรวม รวมถึงเอกสารประกอบการขายอื่น ๆ  

(4) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ ตามอัตราที่ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศกำหนดเป็นการ
ทั่วไปในการให้บริการ ตามที่จ่ายจริง แต่จะไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม ทั้งน้ี อัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามที่ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศเรียกเกบ็  (ถ้า
มี)  

(5) ค่าจัดทำและ/หรือจัดส่งรายงาน ข่าวสาร ข้อมูลใดๆแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนรวมโดยตรง หนังสือบอกกล่าวประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงค่าประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน 
ตลอดจนข่าวสาร ข้อมูลที่บริษัทจัดการมีหน้าที่จัดทำ และ/หรือจัดส่งตามที่สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกำหนด  

(6) ค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบจองซ้ือหน่วยลงทุน ใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ใบสั่งขายหน่วยลงทุน ใบยืนยันการ
ซ้ือและขายหน่วยลงทุน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่น ๆ เกี่ยวกับกองทุนรวม 

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค และนำเงินเข้าบัญชีสำหรับ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(8) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งและ/หรือจัดการกองทุนที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติ 
และ/หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมคำขอจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมใน
การจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการจัดการเป็นกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองจากการลงทุน          
ค่าไปรษณียากร ค่าแปลเอกสารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ต่าง ๆ ค่าดำเนินงานอื่น ๆ เป็นต้น 

(9) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหรือการดำเนินคดี เพื่อการรับชำระหน้ีใด ๆ ของกองทุนรวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหน้ีเป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหน้ีด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหน้ี เช่น ค่าที่
ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าสืบทรัพย์และ/หรือบังคับคดี ค่าใช้จ่าย
ในด้านนิติกรรม ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ เป็นต้น 
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(10) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเน่ืองกับการดำเนินงานของกองทุนรวม ได้แก่ ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) 
ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อได้รับคำสั่งจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(11) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือ กฎหมายกำหนด  

(12) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอ
มติผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ 

(13) ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม  

(14) ค่าที่ปรึกษากฎหมาย (ถ้ามี) ที่ปรึกษาการเงินอื่น ๆ (ถ้ามี)  

(15) ค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวเน่ืองกับการจัดหา ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแลเก็บรักษา ปกป้องผลประโยชน์ ซ่ึงสินทรัพย์หรือ
หลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในข้อ 15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายป”ี  

(16) คา่ใชจ่้ายทีเ่กิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade)  

(17) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมที่ เกิดข้ึนในช่วงการชำระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เช่น 
ค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชำระบัญชีกองทุนรวม เป็นต้น 

(18) ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ที่ ซ้ือหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซ่ึงได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่น ๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซ้ือหรือสั่งขายหลักทรัพย์และ
ค่าธรรมเนียมการทำรายการในต่างประเทศ 

(19) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเน่ืองจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น 

(20) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน ซ่ึงมิได้ระบุไว้ในข้อ 15 8 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามจำนวนเงิน และเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายน้ันจริง ทั้งน้ี การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะเป็น
ผู้รับผดิชอบส่วนที่เกินอตัราที่กำหนด  

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ที่ทาง
ผูใ้ห้บริการและ/หรือผู้พัฒนาดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ดังกล่าวเรียกเก็บจากการใช้บริการ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่ผู้ให้บริการจัดทำ/พัฒนาดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ตามที่จ่ายจริง 

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม  

ทั้งน้ี ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ 
“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย” รายการใดรายการหน่ึงหรือหลายรายการได้ ทั้งน้ี ข้ึนกับดุลยพินิจของ
บริษัทจดัการ เพือ่ประโยชน์ของกองทนุและผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) : ไมมี่ 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out) : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี 
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ค่าธรรมเนียม : 10 บาท 

ต่อหน่วยลงทนุ : 1,000 หน่วย 

หรือเศษของ : 1,000 หน่วย 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน : มี 

ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมอื่น : มี 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : เช่น ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน/รับรองยอดหน่วยลงทุน,
ค่าธรรมเนียมการค้นหาเอกสารจากศูนย์เอกสารของนายทะเบียนหน่วยลงทุน, ค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น 

ในอตัราไม่เกินร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน : 

ตามที่จ่ายจริง 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน) : 

1. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อาจเป็นอัตราที่นายทะเบียนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ 
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน  

2. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน จะเรียกเก็บในกรณีที่ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ 
การออกใบหน่วยลงทุน การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงกรณี
หายและอื่น ๆ ที่เกิดข้ึนจริง ซ่ึงพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน  

3. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิ เศษ
นอกเหนือจากการดำเนินการตามปกติของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือการ
ดำเนินการใด ๆ ซ่ึงพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น 
ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรบัรองฐานะการเงิน/รับรองยอดหน่วยลงทนุ ค่าธรรมเนียมการค้นหาเอกสาร
จากศูนย์เอกสารของนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นต้น ตามอัตราที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเก็บ หรือเปลี่ยนแปลงอัตราธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นได้โดยไม่ต้อง
ดำเนินการแจ้งผู้ลงทุนหรือผู้ถอืหน่วยลงทุนลว่งหน้า โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าว 
ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของผูส้ัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  

ทั้งน้ี ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ 
“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย” รายการใดรายการหน่ึงหรือหลายรายการได้ ทั้งน้ี ข้ึนกับดุลยพินิจของ
บริษัทจดัการ เพือ่ประโยชน์ของกองทนุและผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

8.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม 

บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้
มูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวมในแต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม ในทางบัญชีจะรับรู้ทั้ง
จำนวนและเรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นรายเดือนหรือระยะเวลาอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งน้ี 



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YA                              
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

19 

บริษัทจัดการจะทำการเรียกเก็บจากกองทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หรือรอบระยะเวลาอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด 

8.5 การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดำเนินการของบริษัทจัดการ 

1. การเพิม่ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย  

    1.1 ตามที่ระบุไวใ้นโครงการ เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥  3 วันทำการก่อน
การเรียกเก็บเพิ่มข้ึน 

        1.1.1 ไม่เกินอตัราที่ระบุในโครงการ 

        1.1.2 เกินอัตราที่ระบไุว้ในโครงการ1    
(มีการกำหนดอยา่งชดัเจนไว้ในโครงการแล้ววา่
สามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้) 

              1.1.2.1 กรณีเกนิ >5% ของอตัราที่
ระบุไว้ในโครงการ 

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพเิศษ3 และแจ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วันทีเ่ปลี่ยนแปลง 

              1.1.2.2 กรณีเกนิ ≤ 5% ของอตัรา
ที่ระบุไว้ในโครงการ 

เปิดเผย2 ให้ผู้ถอืหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันกอ่น
การเรียกเก็บเพิ่มข้ึน และแจ้งให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่
เปลี่ยนแปลง 

    1.2 แตกตา่งไปจากโครงการ  บริษัทจัดการต้องขอมติ3 เพือ่แก้ไขโครงการ 

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย  

    2.1 ตามที่ระบุไวใ้นโครงการ เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่
วันที่มีการเรียกเก็บลดลง 

    2.2 แตกตา่งไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือ
ว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ 
การแก้ไขโครงการในเร่ืองดงักล่าว 

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันท่ีบริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าว

เพิ่มขึ้น 

2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการท่ีเหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่าง

ท่ัวถึง 

3 ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วย

ลงทุนและการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

9. เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลอ่งของกองทุนรวม 

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 5 วันทำการ 

เว้นแต่จะได้รับการผอ่นผันเวลาดงักล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว 
มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซ้ือขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์กำหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำ
สั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปน้ี ซ่ึงไม่เกิน
กว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 
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1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดังน้ี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ัน ๆ มีสว่นเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใด
อย่างหน่ึงดังน้ี 

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 

2.อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้
การจัดการของตนอันเน่ืองมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอ
ของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรง
เงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือ
ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผูจ้ัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ 

3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซ่ึงบริษัทจัดการกองทุนรวม
พิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหน่ึง 
ดังต่อไปน้ี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมด 

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกัน
คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งน้ี กรณีที่เป็นกองทุน
รวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการ
ขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในชว่งระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนเท่าน้ัน 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหน่ึง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณา
แล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่เหลืออยู่เน่ืองจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ 
และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนน้ัน 

10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคา
หน่วยลงทุน : คำนวณทุกสิ้นวันทำการ และประกาศภายในวันทำการถัดไป 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

1. หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด/คำนวณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน
ต่างประเทศ เช่น การใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนของตรา
สาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทจัดการจะ
ใช้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ เป็นไปตามกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่ เกี่ยวข้อง ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของ
สำนักงาน ก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถึงที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ทั้งน้ี การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้แหล่งข้อมูลของ Bloomberg 
ประมาณเวลา 16.00 น. ณ วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เป็นหลัก บริษัทจัดการอาจ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนด/คำนวณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน
ต่างประเทศในภายหลังได้ เช่น เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการดำเนินงานในอนาคต เป็นต้น รวมถึงหาก
เกิดเหตุการณ์ไมป่กติทางการเมืองหรือสภาวะตลาดมีความผันผวน หรือเหตุการณ์อื่นใดอันเป็นเหตุให้ไม่
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สามารถใช้แหล่งข้อมูลดังกล่าวได้ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์และเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องซ่ึง
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถึงที่มี
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูลข้างต้นได้ เช่น อัตราแลกเปลี่ยน
ถัวเฉลี่ยตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์
หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ เช่น Reuters หรือ APEX เป็นต้น 

2. บริษัทจดัการจะคำนวณและประกาศมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี  

(2.1) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างน้อยในวันดังน้ี 

(ก) คำนวณของทุกสิ้นวันทำการก่อนวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทำการซ้ือขาย
หน่วยลงทนุ 

(ข) คำนวณของทกุสิ้นวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทำการถดัไป 

(ค) คำนวณของทุกสิ้นวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน และประกาศภายในวันทำการถัดไป 

(ง) คำนวณของทุกสิ้นวันที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และประกาศภายในวันทำการถัดไป 

(2.2) คำนวณและประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างน้อยในวันดังน้ี  

(ก) คำนวณของทุกสิ้นวันทำการก่อนวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทำการซ้ือขาย
หน่วยลงทุน 

(ข) คำนวณของทุกสิ้นวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังกล่าวเป็นเกณฑ์
ในการคำนวณราคา และประกาศภายในวันทำการถัดไป  

3. บริษัทจัดการจะดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่
เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถงึ และภายในเวลาทีผู่้ถือหน่วยลงทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ 

4. บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ข้างต้น เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี 

- เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

- เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฎเหตุดังกล่าว 

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเร่ืองการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง 

ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ เน่ืองจากมีเหตจุำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการ โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของ
ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคำนวณหรือประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการประกาศสาเหตุและ
แนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึงภายในเวลาที่ผู้ลงทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 
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1. บริษัทจัดการ 

ช่ือบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด   

ที่อยู่ (ภาษาไทย) : ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า   

เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   

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

ทีอ่ยู่ (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) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซ่ึงเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุน
รวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อ
ประชาชนคร้ังแรก   

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

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

(ง) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุ้นอยู่เท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)   

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

(ฉ) ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซ้ือคืนในวัน
ทำการถัดจากวันที่ซ้ือขายหน่วยลงทุนจำนวนน้ัน หรือวันที่คำนวนราคาขายหรือราคารับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนของวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ันได้ แล้วแต่กรณี 

(ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม   

(ซ) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมตามข้อ "วิธีการ
แก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ"   

(ฌ) ดำเนินการฟ้องร้องคดีในนามของบริษัทจัดการเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ในกรณีที่มีบุคคลใด ๆ รอนสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน
รวม   

(2) การรับ และการจ่ายเงินของกองทุนรวม   

(ก) จัดให้มีการรับ และจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน และกองทนุรวม ให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจัดการของกองทุนรวมที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้
ชวนส่วนโครงการหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย" 

(ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
ส่วนโครงการหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย"   

(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุนรวม   
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(ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซ่ึงมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เร่ือง "คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ที่
กำหนดไว้ในข้อ 2  

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

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

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

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

(ฉ) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร   

(ช) แต่งตั้งทนายความ เพื่อติดตาม ทวงถาม และดำเนินคดี รวมทั้งดำเนินการใด ๆ เพื่อการรับชำระหน้ี 
หรือเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์อื่นใดของกองทุนรวม   

(4) การดำเนินการอื่น ๆ   

(ก) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์   

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

(ค) จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน   

(ง) จัดทำรายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทำการน้ัน   

(จ) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุก
สิ้นวันทำการน้ัน   

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

(ช) จัดทำรายงานทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และการส่งรายงานให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะส่งผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดไว้ เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามหัวข้อ
เงื่อนไขในการเลิกกองทุนข้อ 1. ก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งน้ี ใน
กรณีจัดทำรายงานตาม (ฐ) ตามปีปฏิทิน ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
ของรอบปีบัญชี ขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี   

(ซ) จัดทำหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนควรทราบใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปีบัญชีและส่งใหแ้ก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่
วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชีน้ัน ยกเว้นกองทุนรวมเปิดที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงคร้ังเดียวและรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งล่วงหน้า ซึ่งระบุเวลาไว้แน่นอน (Auto Redemption) ไม่ต้องจัดทำหนังสือชี้
ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี   

(ฌ) ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้ถึงซ่ึงวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน   

(ญ) ยกเลิกกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกกองทุนรวม”   
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(ฎ) จัดทำรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
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 เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามหัวข้อเงื่อนไขในการเลิกกองทุนข้อ 1. ก่อนหรือในวันที่
ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งน้ี ในกรณีจัดทำและส่งรายงานตามวรรคหน่ึงตามรอบปี
บัญชี บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่จัดทำและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับปีบัญชี
น้ัน   

(ฏ) จัดส่งและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี้
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   

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

(ฑ) ชี้แจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมี
นัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการ
เปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม   

(ฒ) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ “การเลิกกองทุนรวม” 

(ณ) ดำเนินการติดตามทวงถาม ดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อการรับชำระหน้ีหรือปกป้องสิทธิ
ประโยชน์อื่น ๆ ของกองทุนรวม   

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

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

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
โดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวม
ต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ ซ่ึงรวมถึงการ
ส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่  

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ช่ือ : ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   

ที่อยู่ : เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์   
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(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้ งน้ี ไม่ เกินอัตราที่กำหนดไว้ในหัวข้อหนังสือชี้ชวนส่ วนโครงการหัวข้อ 
"ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย" 

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์   

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

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

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

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

หากมีเหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรือส่งมอบเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ดังกล่าวในวรรคหน่ึง ว่าไม่เป็นไปตามคำสั่งการจัดการทรัพย์สิน เป็นเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือ
ปลอม ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดำเนินการแจ้งเหตุดังกล่าวแกบ่ริษัทจัดการทันที   

(5) เปลี่ยนแปลง จำหน่ายและโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคำสั่งของบริษัท
จัดการ เมื่อเห็นว่าการน้ันถูกต้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ   

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

(7) จัดทำรายงานถึงผลในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดทำบัญชีแสดงการรับ
จ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ฝากไว้   

(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 เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่
สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล   

(ข) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซ้ือหรือ
คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อมีเหตุ
จำเป็น ทำให้ไม่สามารถ จำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างสมเหตุสมผล 
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หรือไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็น
อื่นใดเพือ่คุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน   

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

(10) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ที่ออกโดยกฎหมายดังกล่าว   

(11) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับ
คำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของ   
ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม   

(12) จัดทำความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการและจัดส่งให้บริษัทจัดการเพื่อใช้
ประกอบการจดัทำรายงานกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปี
ปฏิทิน ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบปีบัญชี และวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี
บัญชีหรือปีปฏทิิน แล้วแต่กรณี   

(13) โอนเงินให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของผู้ชำระบัญชีเพื่อเฉลี่ยจ่ายคืนค่าหน่วยลงทุนให้ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่คงเหลืออยู่หลังจากที่ผู้ชำระบัญชีชำระบัญชีโครงการจัดการ
กองทุนรวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด   

(14) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดของกองทุน
รวม ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมด
ของกองทุนรวมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ และ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ดำเนินการต่อได้ทันที   

(15) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการจัดการกองทนุรวม 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
เพิ่มเติมในอนาคต 

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

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหน่ึงข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทุนรวมและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
กองทุนรวม และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยสิ้นเชิงภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้พิสจูน์แล้วว่าเป็นความผิด
ของผูดู้แล   

คู่สัญญาตกลงเก็บรักษาข้อมูลที่ได้ล่วงรู้มาเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะ
เป็นการเปิดเผยโดยอำนาจกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง เพื่อประโยชน์ของ  
ผู้ถือหน่วยลงทุน   

ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนเพราะความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง หรือการไม่กระทำการตามหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง 
บริวาร หรือบุคคลอื่นใดที่ทำงานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน ์  
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ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซ่ึง
รวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซ่ึงการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแล
ผลประโยชน์   

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
ไม่ว่าการกระทำน้ันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็น
การเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็น
ธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้
ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน 

ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการ
ขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพือ่ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 

เง่ือนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :   

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อเกิด
กรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี้ ทั้งน้ีบริษัทจัดการจะกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก่อน   

(1) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือตามแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น   

(2) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผดิชอบที่ได้ตกลงไว้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง
อาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรไมน้่อยกว่า 30 วัน   

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

(4) ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหน่ึงข้อใดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าด้วยเร่ืองคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซ่ึงออกตามความในมาตรา 121 แห่ง
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 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไขเมื่อได้รับอนุญาตแล้วบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์อื่นแทนโดยพลัน 

(5) ในกรณีที่มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซ่ึงคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึง
ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม เรียกร้องให้มีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป         
ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ได้ 

สถานที่เกบ็รักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมที่   

(1) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   

1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ  

เเขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140    

โทรศัพท์ 02-470-3207     

(2) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด   

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400   

โทรศัพท์ 0-2009-9999 

(3) ธนาคารแห่งประเทศไทย   

273 ถนนสามเสน เขตบางขุนพรหม   

กรุงเทพมหานคร 10200   

โทรศัพท์ 0-2283-5353   

และ/หรือที่ผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
ศูนย์รับฝากต่างประเทศ หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที่ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ  

3. นายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)   

ที่อยู่ : ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 2  

ชั้น 15 ฝั่งปีกเหนือ (North Wing) อาคารจี ทาวเวอร ์แกรนด์ พระราม 9  

เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์ 0-2128-2332-7 โทรสาร 0-2128-4625 

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

4. ผู้จัดจำหน่าย : -  

5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) : - 

6. ผู้ลงทนุรายใหญ่ (Participating Dealer) : - 

7. ที่ีป่รึกษาการลงทุน : - 

8. ที่ปรึกษากองทุน : - 

9. ผู้ประกัน : - 

10. ผูรั้บมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : - 

11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : -  
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12. Prime Broker : - 

13. สิทธ ิหน้าที ่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน   

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนเองก่อนครบกำหนด
อายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามข้อ “การรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน” 

สิทธิในการรับเงินปันผล : ไม่ม ี

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 
“เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม 

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับลงทะเบียนการโอนหน่วย
ลงทุนของกองทุน ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน” 
ของโครงการจัดการกองทุนรวม 

สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : ผู้ถือหน่วยลงทุน
มีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการได้ ทั้งน้ี 
บริษัทจัดการจะกระทำการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อ "วิธีการแก้ไขโครงการจัดการ
กองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ"   

สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ : ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการ
เลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด   

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ : ไม่มี 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่
ครบ  

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี ไมว่่า
ในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซ่ึงลงนาม
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่
เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งน้ี ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิใน
การได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคนืเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเปน็ไปตามข้อกำหนด
ของหน่วยลงทุนชนิดน้ัน ๆ ด้วย  

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :   

- ใบหน่วยลงทุน  

- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน  

- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  

- อื่นๆ  

เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : กองทุนจะใช้
ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้
ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
รูปแบบอื่นเพิ่มเติมได้   

หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
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(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชือ่ผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทนุในทะเบียนผูถ้อื
หน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน   

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุก
คร้ังที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำรายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการ
ทำรายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน   

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำ
การนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีที่เป็นการสั่งซ้ือในระหว่างช่วงการเสนอขายคร้ังแรก และ/หรือ
ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำรายการสั่งซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี นายทะเบียน
หน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนซ่ึงได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ
จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้า
มี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่ระบุที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่
ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมตามวิธีการที่ระบุ
ในหนังสือชี้ชวน   

(4) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง   

สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน   

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชือ่ผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทนุในทะเบียนผูถ้อื
หน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน   

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือหรือ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการทำรายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ดำเนินการ
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
การของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) หรือ ณ ที่
ทำการที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการ
ซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน   

(5) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่มีการปรับรายการให้เป็นปัจจุบันคร้ังล่าสุด เป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง   

(6) ผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการ
กำหนด   

ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนรายอื่น สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ่งบริษัท
จัดการจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ  
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ใบหน่วยลงทุน   

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนเพื่อนำไปใช้เป็น
หลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่น ๆ ทั้งน้ี ในการออกใบหน่วยลงทุนทุก
กรณีจะกระทำเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่าน้ัน โดยมีข้ันตอนดังน้ี   

(1) ผูถ้ือหน่วยลงทุนกรอกใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน   

(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   

(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนดังกล่าว จะต้องนำใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อโอนหน่วยลงทุนน้ัน เข้าระบบไร้
ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้   

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบ
หน่ึงให้กับผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันการทำรายการซ้ือหรือขายคืนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/
หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นต้น นอกจากน้ีบริษัทจัดการอาจพิจารณาออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากรูปแบบดังกล่าวข้างต้น เช่น เอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือรูปแบบที่จะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติม เป็นต้น และบริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการเปลีย่นแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลา
การส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ    

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้  

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วย
ลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น 

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน
เงินได้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติ
พิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ รวมถึงกรณีอื่นใดที่
เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะกำหนดข้ันตอนการดำเนินการต่อไป 
ซ่ึงข้ันตอนที่กำหนดต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย 

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่าน้ัน 

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องอืน่ ๆ (ถ้ามี) : - 
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17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :   

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 
125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิ
หรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้
กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการ
ตามอำนาจหน้าที่แล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำนำ
หน่วยลงทุน ในกรณีดังน้ี 

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

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
พิเศษ ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน ดังน้ี 

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

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุน
ของกองทุน 

ข้อจำกัดการถือหน่วย และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) : หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือ
หน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิด
หน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู ่

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือ
ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ 

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้
ถือว่ามติน้ันเสียไป 

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเร่ืองที่กระทบตอ่สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 
ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือ
ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 
เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศน้ีแล้วให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติม
ดังต่อไปน้ีด้วย 

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากันต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่
ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
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(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดต้องได้รับมติ
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึงต้องได้รับมติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :  

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหน่ึงของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมี
สาระสำคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไข
เพิ่มเติมน้ันมีผลผูกพันคู่สัญญา 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติ
พิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง 

(ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

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

(ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น 

(ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 
19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเร่ืองใด ๆ 
อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ 

(จ) เร่ืองที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปน้ี ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไข
เพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงาน แล้วแต่กรณี หรือ 

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันน้ันเหมาะสม มีความจำเป็นหรือ
สมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด 

ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพัน
เปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดู
ได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
พร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม 

18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี  

รายละเอียดเพิ่มเติม : ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติน้ันก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่กองทนุรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า 
โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหวา่งบริษัทจัดการกองทนุรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอม
ให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

19. การเลิกกองทุนรวม  

เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :  

กองทุนจะเลิกเมือ่ครบกำหนดอายุ หรือกรณีใดกรณีหน่ึงดังตอ่ไปน้ี  

1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังน้ี 
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(1) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเป็นจำนวนดังน้ี ในวันทำการใด 

(ก) ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปหรือกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย จำนวนผู้ถือ
หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย  

(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังน้ี 

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมด  

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกัน
คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งน้ี ในกรณีที่เป็น
กองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณา
ระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเท่าน้ัน 

ความใน (2) วรรคหน่ึง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความ
เชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ 
เน่ืองจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลอืทีม่ีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนน้ัน 

(3) กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซ่ึงบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่ อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตาม (2) วรรคหน่ึง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

ความในวรรคหน่ึง (2) และ (3) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทนุรวมดังน้ี 

(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน 

(ข)  กองทุนรวมดัชนี  

(ค)  กองทุนรวมอีทีเอฟ 

(ง)  กองทุนรวมหน่วยลงทุน 

(จ)  กองทุนรวมฟีดเดอร์ 

2. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือ
ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเลิกโครงการ หรือดำเนินการอื่นใด ในกรณีที่มูลค่าหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ายได้คร้ังแรกของกองทุนน้อยกว่า 500 ล้านบาทหรือตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

4. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทั่วไป หากปรากฏว่า  

(1) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ 
หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 

(2) มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปตามที่กำหนดในประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน  

5. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุ
อันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลใด และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบุคคลที่
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เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซ่ึงในกรณีที่ไม่มีการชี้แจง หรือชี้แจง
แล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชือ่ไดว้่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพือ่ผู้ลงทนุที่มิใช่
รายย่อยเป็นการทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ทำการแก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนที่มิใช่รายย่อยเป็นการทั่วไปอย่างแท้จริง 

6. บริษัทหลักทรัพย์จะเลิกกองทุนรวม เมื่อสำนักงานมีคำสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตัง้กองทนุรวมตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน  

7. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการสิ้นสุดลงของ
การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมหรือดำเนินการคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน 

การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

1. เมื่อปรากฏกรณีตามหัวข้อเงื่อนไขในการเลิกกองทุนข้อ 1. บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุน
รวม ดังต่อไปน้ี 

(1) ยุติการรับคำสั่งซ้ือและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุน 

(2) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังน้ี 

       1. แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้
ถือหน่วยได้ 

       2. แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

       3. แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

(3) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ เกิด
เหตุการณ์ให้เลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

(4) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 
10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุน และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
แล้วใหถ้ือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมเปิดน้ัน   

2. กรณีการเลิกกองทุนรวม เพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการหรือเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิก
กองทุนรวมล่วงหน้า  

บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปน้ี  

การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 

1.  แจ้งให้ผูท้ีเ่กี่ยวข้องทราบ 

       1.1  แจ้งเป็นหนังสอืถงึผู้ดูแลผลประโยชน์ 

       1.2  แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผา่นระบบที่จดัไว้บน
เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

       1.3  แจ้งตลาดหลกัทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนน้ันเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

≥  5 วันทำการ 
ก่อนวันเลกิกองทุน 

2.  ดำเนินการด้วยวิธกีารใด ๆ ให้ผู้ถอืหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบ
เร่ืองดังกลา่ว  

≥  5 วันทำการ 
ก่อนวันเลกิกองทุน 

3.  จำหน่ายทรัพย์สินทีเ่หลอือยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงิน
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัว๋สญัญาใช้
เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใชเ้งินคืนเมื่อทวงถาม 

ใหเ้สร็จสิ้นกอ่นวันเลกิ
กองทนุ 
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20. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน   

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบ เพื่อทำหน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชำระหน้ีสินของกองทุนรวม
แล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งน้ี 
ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของ
กองทุนรวม และผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เท่าที่คงเหลอือยูต่ามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยถืออยูต่ามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ   

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

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทนุรวม 
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เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

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

www.scbam.com   
 

 

http://www.scbam.com/



